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Forord: 

 

I forordet til bogen ”Novembervinteren” nåede jeg til min egen forundring frem til, at univer-

set ikke bare kunne dø engang udi en uendelig fjern fremtid, men måtte genopstå. Jeg er kom-

met til at tænke på, at denne genopstandelse i såfald blot måtte være et led i en uendelig lang 

kæde af universets død og genopstandelse. Det virker faktisk, som om der sidder én (filmin-

struktøren) og ser en film om universets liv, og når filmen er færdig, spoler den tilbage og 

genser den på ny. Men instruktørstolen er tom, og filmfremvisningen er sat på repeat control. 

 

Filmen er således den samme film, og alt hvad der sker i den, er det samme hver gang. Vi 

spiller med i en kort sekvens, fra vi undfanges, til vi dør. Nogle få spiller en jordisk hoved-

rolle, de fleste en jordisk birolle, og alle på jorden spiller kun en sandkornsrolle i denne uni-

versielle film. 

 

Når vi dør, indgår vi i andre identiteter og i identitetsløse atomer og molekyler. Vores egen 

identitet i form af en sjæl, bevidsthed eller personlighed, tager ophold i en ventesal eller i fod-

boldsprog på en indskiftningsbænk af nogle betegnet som ”hos Gud, i Gudsriget, i Paradis, i 

Lyksaligheden eller på sjælenes pilgrimsfærd”. En ventesal eller indskiftningsbænk, hvor vi 

venter på kødets opstandelse, og hvor vi, når den indtræffer, erindringsløse, tager bolig i vort 

genopstandne legeme på ny. Det samme gælder for alt i universet, der har en identitet, altså er 

noget unikt.  

 

I denne ventesal eller på denne indskiftningsbænk uden for rumtiden er der således ingen tids-

dimension, og for nogle vil det derfor kun opfattes som et splitsekund, for andre som hundre-

der af milliarder af år, før man genopstår, hvilket vil sige vender tilbage til livet, for at leve sit 

liv på ny. En sådan opfattelse, hvor vi ikke skal leve uendeligt - hvad der i længden måtte bli-

ve uendeligt kedeligt - i et himmelsk paradis, men genleve vort liv her på jorden som den vi 

engang var, det tror jeg på. Og det er jo det, vi i virkeligheden drømmer om, når vi taler om et 

evigt paradisisk liv- vort liv her på jorden. At tro på et liv efter døden giver derfor den tro-

ende et evolutionært forspring, for derved bliver døden til at holde ud. At mene at døden er 

det endelige punktum, vil gøre livet meningsløst.   

 

Derved er jeg tilbage ved forordet til ”Novembervinteren”. Min død er sådan set ligegyldig, 

men universets død er et problem. Hvis universet bare klinisk døde, ville en udvikling, som 

det vil have taget hundreder af milliarder af år at gennemløbe, have været spildt. Ikke at tro på 

et liv efter døden, er således at mene, at alt er meningsløst. Derfor vælger jeg troen. Og jeg 

vælger kirken, for den binder på smukkeste vis sognet, årstiderne og historien sammen. 

 

Gud var alt. Af alt skabte Gud universet og programmerede dets udvikling og skæbne. Gud er 

derfor i alt og alle, og Guds kraft hersker overalt i universet. 
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Strøby Ladeplads, 27. juni 2014 

 

 

Kilder: 

 

Udover logbøgerne (journaler) fra vagtskibene i det vestlige Øresund, de omtalte aviser, Peder 

Horrebows afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780), de relevante årgange af 

”Dansk historisk Almanak” og Bolle Willum Luxdorphs dagbøger er følgende kilder anvendt: 

 

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

 

Eiler Nystrøm: Fra Nordsjællands Øresundskyst (1938) 

 

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

 

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

 

C.I.H. Speerschneider: Om isforholdene i danske farvande i ældre og nyere tid aarene 690-

1860. Trykt i Publikationer fra Det danske meteorologiske Institut (København 1915) 

 

Høy Ædle Hr. Biskop - Præsteindberetninger om jordskælvet den 21.-22. december 1759 

(udgivet af Erling Bonnesen og Inge Wohlert 1999)  

 

www.vang-hansen.dk/hammershus Tingbog/Strandinger. htm. 

 

Efterretninger om Gammelkjøgegaard og Omegn, samledede af Franziska Carlsen (Køben-

havn 1878) 

 

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 

http://www.vang-hansen.dk/hammershus
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Rebet merssejlskuling (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. 

 

Skydække: 

 

Klar luft - 0/8 

Driveskyer - 2/8 

Diset - 3/8 

Blandet luft - 4/8 

Blandet tyk luft - 6/8 

Byger - 6/8 evt. 7/8 

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

 

Disse betegnelser forekommer undertiden i varianter og sammenstillinger. 
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Temperaturen i Danmark 1751-80 (°C) 

 

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

1751 -1,4 -2,7  2,1 4,3   8,6 13,1 15,0 16,8 12,8   9,5  2,9  0,9 6,8 

1752 -1,1 -1,2  3,5 5,4   9,8 14,7 18,4 19,2 14,4 10,1  5,5  1,6 8,4 

1753 -0,7 -0,2  3,4 5,8   9,9 15,1 16,1 15,0 13,8 10,9  3,4 -1,1 7,6 

1754 -0,4 -1,6 -1,5 2,9 10,4 12,5 12,8 13,7 11,2   9,7  4,4  1,4 6,3 

1755 -2,5 -4,8 -1,0 4,8   9,1 14,5 15,5 13,2 10,7   8,3  3,0  1,3 6,0 

1756  1,6  1,7  2,0 1,3   6,7 13,9 17,1 15,4 13,4   8,8  3,0  1,5 7,2 

1757 -2,0 -0,4  0,1 4,8   9,0 16,9 20,7 17,0 13,5   5,6  4,4  0,4 7,5 

1758 -4,2 -2,8  0,3 3,0 11,7 13,9 14,8 16,5 12,6   7,5  4,8  1,5 6,7 

1759  2,9  2,9  3,0 5,2   8,7 14,7 17,5 17,1 13,3   9,6  2,6 -0,8 8,1 

1760 -2,6 -0,6  1,0 4,9   9,5 15,2 16,8 15,8 15,4   9,3  4,2  2,2 7,6 

1761  1,8  1,7  4,6 5,4 11,1 15,7 15,1 17,2 15,5   6,9  4,9 -0,3 8,3 

1762  1,6  0,5 -0,5 6,9 11,7 15,6 15,6 13,8 12,8   6,1  3,9  1,7 7,5 

1763 -2,5  0,1  0,9 3,8 10,7 14,1 16,6 16,2 12,8   7,7  3,5  3,5 7,3 

1764  0,9  3,4  2,7 4,5 10,9 12,1 18,9 15,9 11,9   8,0  2,7  0,6 7,7 

1765 -0,2 -1,8  2,4 5,4   9,0 13,2 14,0 15,9 12,6   9,2  5,1  0,8 7,1 

1766 -1,3 -2,1  1,3 5,9 10,2 15,1 16,9 15,4 13,0   8,5  5,3 -0,4 7,3 

1767 -6,0 -0,9  1,2 2,7   8,3 12,1 14,5 15,7 13,7   8,0  5,5  0,2 6,3 

1768 -1,9 -1,0 -0,3 5,4   9,9 14,5 16,5 16,0 12,2   8,6  4,6  3,2 7,3 

1769  1,2  0,2  2,7 5,5 10,0 14,4 16,3 15,3 13,8   6,9  4,0  1,6 7,7 

1770 -0,7  1,3 -2,3 4,2 10,5 14,0 17,0 17,3 15,3 11,0  3,4  2,0 7,8 

1771 -2,5 -3,5 -4,0 1,2 11,2 17,0 16,4 14,3 12,8   9,4  2,5  2,5 6,4 

1772 -2,1 -3,0 -2,2 3,0   8,4 14,4 16,0 16,0 13,8 11,1  6,9  2,7 7,1 

1773  1,2 -1,3  1,4 5,6 11,9 14,4 17,4 17,8 14,5 11,4  5,0  2,2 8,5 

1774 -3,9 -0,3  2,1 6,1 10,7 15,5 16,9 16,0 12,7   8,9 -2,8 -2,2 6,6 

1775 -1,7  1,4  3,1 5,4 10,7 17,7 18,5 18,9 17,2 10,3  1,5  2,0 8,8 

1776 -7,6  0,7  2,8 6,1   9,7 17,1 19,6 18,5 14,7 10,1  4,9  2,0 8,2 

1777 -2,0 -1,8  0,1 4,4 10,9 13,0 14,4 15,0 11,3   7,7  4,9  1,4 6,6 

1778 -0,8 -1,4  0,7 6,8   9,8 14,6 16,9 16,2 11,5   5,0  4,3  2,2 7,2 

1779  0,4  3,8  3,1 5,4 10,9 16,1 17,5 20,0 14,7   9,8  3,9  1,2 8,9 

1780 -1,0 -1,2  2,2 2,5 10,9 13,5 17,3 20,2 14,2   8,5  3,0  0,4 7,5 

gen -1,2 -0,5  1,2 4,6 10,0 14,6 16,6 16,4 13,4   8,7  3,8  1,2 7,41 
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Nedenstående billeder er fra Saltholm og Amager fra bogen Laurids de Thurah: Omstændelig 

og Tilforladelig Beskrivelse over den liden Øe Amager og den ei langt derfra situerede endnu 

mindre Øe Saltholm. Billederne er fra 1756. 
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VEJRET I 1756  

 

 

1756 Temperatur 7,2 gr. C. Koldt år. Det var mildt i januar og februar og helt usædvanligt koldt i 

april og maj. Den 7. oktober ramte Den store vandflod Holsten. Den 20. januar var der ligeledes 

oversvømmelser i Holsten og ved Frederiksstad. 

Januar 

 

Meget varm. 

Fra den 1.-9. lå temperaturen 

omkring 0 gr. C eller lidt over, 

fra den 10.-14. var det meget 

mildt. Derefter temperaturer 

omkring 0 gr.C, fra den 20. 

meget mildt, især den 25. 

 

Måneden var præget af lav-

tryksvejr, den 5., 15. og 20. 

med lavtrykspassager. Fra den 

27. blev det højtryksvejr.  

  

Den 20. Digegennembrud og 

oversvømmelser i Holsten, hef-

tig SV-vind (registreret som 

stormflod). Ligeledes over-

svømmelser ved Frederiksstad 

(og ved Cuxhaven).  

 

Temperatur: 1,6 gr. C 

Februar 

 

Meget varm.  

Temperaturen lå fra den 1.-5. 

omkring 0 gr.C, derefter fulgte 

en længere mild periode. Fra 

den 18.-20. lå temperaturen 

kun lidt over 0 gr.C. Den 21. 

og 22. steg temperaturen til 

over 5 gr. C. formentlig i ves-

tenvind. Den 26. og 27. lå tem-

peraturen omkring 0 gr. C. 

 

Lufttrykket var meget højt fra 

den 1.-9., især den 3. Der var 

lavtrykspassage med ”orkan” i 

Salling den 13. i forbindelse 

med en lavtrykspassage. Der 

var et nyt dybt lavtryk fra den 

16.-19., med stærkt stigende 

tryk den 20. På bagsiden af 

lavtrykket strømmede meget 

mild luft frem fra vest. 

 

Landet blev muligvis ramt af 

den storm, der den 18. omtales 

at have ramt Stor-Polen og 

Schlesien. 

 

Temperatur: 1,7 gr. C 

Marts 

 

Normal. 

Temperaturen lå i begyndelsen 

af måneden omkring 0 gr.C, 

men mildt luft trængte fra den 

3. ind over landet og tempera-

turen steg i de følgende dage, 

indtil den toppede den 8. med 7 

gr. C. Derefter fulgte en kølig 

periode fra den 10.-17., så en 

varm fra den 18.-22., hvor det 

især var varmt den 20. I resten 

af måneden var det koldt for 

årstiden med temmelig vinter-

ligt vejr. 

 

Lufttrykket var forholdsvis højt 

fra den 1.-8. og på ny fra den 

12.-17., især den 14. I resten af 

måneden var lufttrykket for-

holdsvis lavt. Der var lavtryks-

passager den 19.- 20., 23.-24., 

og 27.-29. 

 

Vinden var den 11.-14. i NØ, 

derefter fra skiftende retninger. 

Fra den 21. i det østlige hjørne. 

Fra den 28. i SV og vest. 

 

Det var tørvejr fra den 11.-15. 

Den 16. faldt der regn siden 

sne. Den 19. og 20. faldt der 

lidt regn. Den 23. faldt der 
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først regn siden slud. Den 24. 

og 25. faldt der sne. Den 27. 

faldt der først slud siden regn. 

Den 28. faldt der slud, den 29. 

slud og senere sne. Den 30. og 

31. faldt der sne. 

 

Det blæste med vindstyrke 9 

den 24. og med vindstyrke 8 

den 23. og 28. 

 

Lufttrykket var højest den 14. 

og lavest den 24. 

 

Temperatur: 2,0 gr. C 

April 

 

Helt usædvanlig kold. 

Det var vinterligt med frost og 

sne fra den 1.- 10. I resten af 

måneden var det tø, men meget 

koldt for årstiden. Den 22., 27. 

og 29. faldt der sne. 

 

Vinden var hovedsagelig i øst 

frem til den 24., hvorefter den 

gik i vest. 

 

Det blæste med vindstyrke 9 

den 25. og med vindstyrke 8 

den 3., 4., 5., 22., 24. og 29. 

 

I slutningen af måneden faldt 

der en del haglbyger. 

 

Det tordnede den 17. 

 

Lufttrykket var højest den 2. og 

lavest den 21. 

 

Maj 

 

Helt usædvanlig kold.  

Temperaturen var fra den 1.-6. 

som i marts måned og i resten 

af måneden som i april måned., 

kun den 22. og 23. var tempe-

raturen majagtig. 

 

Vinden var først skiftende og 

fra den 15.-24 østlig og nord-

lig, derefter mest vestlig. 

 

Der var en del dage med vind-

stille, og den stærkeste vind var 

vindstyrke 7 den 2.  

 

Der var en del dage med tor-

den, således den 8., 9., 16. og 

17. 

 

Der faldt sne og hagl den 1., 

hagl den 5., slud den 10. og 

hagl den 30. 

 

Juni 

 

Normal.  

Det var helt usædvanligt koldt 

den 1. og 2., derefter var det 

koldt frem til den 14. I resten 

af måneden var det forholdsvis 

varmt, især den 20. og 26. 

 

Det tordnede den 4., 5. og 6. 

Den 8. trak et tordenvejr op fra 

Tyskland, og det vedvarede til 

den 9. På ny torden den 17., 

18., 21., 25., 26., 27., 28. og 

29. 

 

Vinden var mest i syd frem til 

den 17., derefter skiftende. 

 

Den stærkeste vind var den 9. 

og 11., hvor det blæste med 

vindstyrke 7. 

 

Det var tørvejr fra den 1.-3., og 

fra den 22.-24. Det var regn-
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Flagskibet ”Stormarn” obser-

verede frost den 2., 5. og 7. 

 

Temperatur: 1,3 gr. C 

Det var tørt fra den 11.-14., og 

fra den 19.- 23. med megen 

solskin 

 

Lufttrykket var højest den 13. 

og 14. og lavest den 2. og 27. 

 

Temperatur: 6,7 gr. C 

fuldt fra den 4.-11., fra den 13.-

18. og fra den 25.-30. 

 

Lufttrykket var højest den 22. 

og 23. og lavest den 9. og 11. 

 

Temperatur: 13,9 gr. C 

Juli 

 

Meget varm. 

Det var koldt fra den 1.-9. og 

varmt fra den 12.-25. Det var 

hedebølge fra den 16.-23. 

 

Frem til den 14. var vinden 

meget i NV, derefter i øst, fra 

den 24. i vest. 

 

Vinden var gennemgående 

svag. Den stærkeste vindstyrke 

var den 9. og 29., hvor det 

blæste med vindstyrke 6. 

 

Det var tørvejr fra den 1.-4., fra 

den 10.-19., og fra den 27.-29. 

 

Det tordnede den 20., 25. og 

31. 

 

Lufttrykket var højest den 19. 

og lavest den 2. og 3. 

 

Temperatur: 17,1 gr. C 

August 

 

Normal. 

Det var køligt fra den 1.-8., 

derefter normalt. Det var kun 

rigtig varmt den 11., 19. og 20. 

 

Vinden var vestlig frem til den 

8., derefter østlig frem til den 

13., så NV-lig til den 16. Fra 

den 17.-23. var vinden i NØ. I 

resten af måneden var vinden i 

vest. 

 

Det blæste med vindstyrke 9 

den 7., 26. og 31., og med 

vindstyrke 8 den 5. 

 

Der faldt regn fra den 1.-5., fra 

den 12.-14., den 20. og 21., fra 

den 24.-29. og den 31. 

 

Der var ingen dage med torden. 

 

Lufttrykket var højest den 8. og 

lavest den 1. 

 

Temperatur: 15,4 gr. C 

September 

 

Varm.  

Det var varmt frem til den 14., 

i resten af måneden lå tempe-

raturen omkring det normale. 

 

Vinden var mest i NV frem til 

den 13., derefter i SØ og øst 

frem til den 22. I resten af må-

neden var vinden skiftende. 

 

Den stærkeste vind var vind-

styrke 7 den 15., 17. og 18. 

 

Det var tørvejr fra den 1.-14., 

fra den 17.-20., og fra den 23.-

26. 

 

Det tordnede den 16. med 

stærk lynen. 

 

Lufttrykket var højt måneden 

igennem, højest den 26. og 

lavest den 30.  

 

Temperatur: 13,4 gr. C 

Oktober 

 

Normal.  

Det var temmelig varmt frem 

November 

 

Meget kold.  

Det var meget varmt i begyn-

December 

 

Normal.  

Det var forholdsvis mildt fra 
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til den 7., derefter lidt under 

det normale. 

 

Vinden var i SV til den 7., der-

efter kortvarigt i nord og NV. 

Fra den 10.-14. mest i SV, så i 

øst og NØ frem til den 25., der-

efter i NV. 

 

Det blæste storm den 7. med 

meget store oversvømmelser i 

Holsten - Den store vandflod i 

Holsten. Det blæste med vind-

styrke 9 den 8. Det blæste med 

vindstyrke 8 den 24., 28. og 29.  

 

Det var tørvejr fra den 14.-19., 

og fra den 24.-31. 

 

Der faldt stærk regn den 4. 

 

Lufttrykket var højest den 27. 

og lavest den 7. Lufttrykket var 

lavt frem til den 18., derefter 

højt. 

 

Temperatur: 8,8 gr. C 

delsen af måneden, især den 2. 

og 3., og igen den 16. og 17. 

Derefter blev det vinterligt med 

stærk frost især den 21. og 23. 

Den 29. slog det om til tøvejr. 

 

Vinden var temmelig skiftende, 

og det var meget blæsende. Det 

blæste med vindstyrke 9 den 

4., 18., og 26., og med vind-

styrke 8 den 2., 5., 7., 15., 16., 

19., 24., 25., 27., 28., 29. og 

30.  

 

Nedbøren faldt som regn den 

1., 3., delvis den 4., den 5., 6., 

10., 16. og 17. 

 

Nedbøren faldt som delvis sne 

den 4., den 18. som sne og 

hagl, den 19., 20. og 24. som 

sne, den 25. som sne og hagl, 

den 26. som sne, siden regn, 

den 27. som sne og hagl, den 

28. som sne, hagl og slud, den  

29. som sne, siden regn. Den 

22. faldt nedbøren som hagl og 

den 30. som regn. 

 

 

Fregatten ”Samsøe” observe-

rede frost den 19., 20. (stærk 

frost), 21. (stærk frost), 22., 23. 

(stærk frost), 24., 25., 26., 27., 

28. og 29. 

 

Lufttrykket var højest den 9. og 

lavest den 6. Der var lavtryks-

passager den 4., 6., 17., 23. og 

27. 

den 1.-4.  Det var frostvejr fra 

den 5.-8. I resten af måneden lå 

temperaturen omkring det nor-

male 1-3 gr. C. Der foreligger 

ikke observationer fra den 29.-

31. 

 

Vinden var i SV den 1., deref-

ter i øst og NØ til den 8. I vest 

og SV fra den 9.-11. Derefter i 

SØ indtil den 21. Fra den 22.-

27. var vinden i øst og SØ. Den 

28. gik vinden i NV. 

 

Det var blæsende frem til den 

24. Således blæste det med 

vindstyrke 8 den 4., 5., 7., 10., 

13., 16., 17., 22. og 24. 

 

Det var barfrost fra den 5.-8.,  

og der faldt ingen nedbør fra 

den 1.-9. Der faldt lidt regn fra 

den 10.-12. Der faldt igen lidt 

regn den 15. og 16. Der faldt 

sne og siden lidt regn den 17. 

Den 18. faldt der lidt regn. Den 

20. og 21. faldt der lidt sne. 

Der faldt hagl den 27. 

 

Fregatten ”Samsøe” observe-

rede frost den 4., 5. (dagsfrost), 

6. (dagsfrost), 7. (dagsfrost), 8. 

(dagsfrost), 9., 13. og 14. 

 

Juleaften: Blæsende med SØ-

vind, grå himmel og tøvejr. 

Intet snedække. 

 

Nytårsaften: (der foreligger 

ingen observationer). 
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Temperatur: 3,0 gr. C 

 

Lufttrykket var højest den 22. 

og lavest den 16. Lufttrykket 

var måneden igennem højt. 

 

Temperatur: 1,5 gr. C 
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Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender som kilde til ÅRET 1756 

 

 

ÅRET 1756 

 

 

Avignon, 8. december 1755 

 

Det berettes, at den 29/11 1433 oversvømmede Rhône denne by, efter at det bestandigen havde 

regnet i over en hel måned. Vandet steg da så højt, at man holder for, at det umuligt kunne stige 

højere. Denne sidste oversvømmelse begyndte ligesom den forrige den 29/11 om natten, og vandet 

var indtil den 30/11 kl. 17 stegen ligeså højt som forrige gang. Kl. 18 voksede det endnu, og lige 

indtil kl. 2 om morgenen tiltog det således, at det var 12 fod højere, end det var i 1433, ja endog i  

Syndflodens tid. 

 

Orange, 9. januar 1756 

 

Niemahls hat man eine so starke Ueberströmung der Rhône gesehen als am 30sten des abgewi-

chenen Monats November.  Die Stadt Arles ist da durch so übel zugerichtet, dass man die Häuser an 

vielen Orten hat stürtzen müssen, und in dieser Stadt und ihrem Gebiete sind allein 6000 Stück 

Rindvieh, Pferde und Schafe in dem Wasser umgekommen. Das kleine Städtchen Cadarousse, eine 

Meile von hier belegen, hat 3 Tage, und zwar an den höchsten Gegenden der Stadt, 12 Fuss tief 

unter Wasser gestanden. Die Einwohner mussten während dieser Zeit bey Sturm und Regen auf den 

Dächern und Bäumen sitzen… 

 

Paris, 19. januar 1756 

 

Regnvejret er hér så vedvarende, at Seinen er stegen forleden nat over 18 tommer og i dag 8 

tommer, hvorved tilførslen af levnedsmidler er blevet forhindret. 

 

Glückstadt, 23. januar 1756 

 

I tirsdags (JER, dvs. den 20/1) eftermiddag hævede vandet sig på grund af en stærk SV-vind meget 

højt. Om natten derpå blæste en vestenvind og ind imellem en heftig NV-vind, så at man ved 

midnats tid måtte gøre anstalter til at værge sig mod det indtrængende vand, som ellers på nogle 

alne grundere (?) end den 11/9 1751. Størchdigen ved Itzehoe og marsklandet dér indtil Breitenburg  

og Breitenberg står under vand. 
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Hamborg, 23. januar 1756 

 

Mit einem gestern Morgen aus Cuxhaven hier angelangten Expressen hat man folgende Nachricht 

erhalten: Das Höchste hat uns, die wir in der grössten Gefahr waren, in der Nacht von 20 sten auf 

den 21 sten dieses durch Sturm und hohes Wasser Deiche und Dämme zu verieren, so gnädig 

beschützet…Von 16 sten bis zum 20 sten hatten wir alle Tage, und des Nachts besonders, sehr 

starken Sturm und Regen mit Süden, Südwesten und Westenwinde. Dieser letzere fieng (?) den 20 

sten um 12 Uhr des Mittags, da es ungefähr 2 Stunden Fluth gewesen, ganz heftig an zu wehen, und 

brachte in den 3 übrigen Fluthstunden noch 7 bis 8 Fuss hoch Wasser an den Deichen. Mit dem 

Beginn der Ebbe ward der Sturm noch stärker, und die heftigen Stosswinde, welche alle 3 bis 4 

Minuten zwischen einfielen, machten denselben vollends fürchterlich. Es behielte daher auch das 

Wasser bey der niedrigsten Ebbezeit noch die Höhe von gewöhnlicher Fluth. Inzwischen sahe man 

die Deiche noch ohne allen Schaden. Um halb 10 Uhr des Abends trat die zwote Fluth wieder ein, 

und setzte innerhalb 2 Stunde die Aussendeiche 4 bis 5 Fuss unter Wasser. Der Sturm und die 

Stosswinde wurden um diese Zeit noch immer heftiger, und das Wasser fing an, unruhiger zu 

werden, und so schnell aufzulaufen, dass es um 1 Uhr des Morgens zur noch 3 Fuss vom Kamm der 

Deiche stand. Weil aber der Wind nicht nordlich lief, so hatte es doch die Macht nicht, überzu-

schlagen. Inzwischen war immer ein jeder in der grössten Furcht, dass das Land einer Ueber-

schwemmung nicht entgehen würde, indem es fast noch 2 Stunden zu fluthen hatte; und die Furcht, 

welche die Fluth vom Jahre 1751 zurück gelassen, verdoppelte jene. Allein, in dieser Zeit gewann 

es nicht völlig einem Fuss mehr, und um 4 Uhr fing es an, gewählich zu fallen. Die Boll- und 

Stackwerke sind grossentheils unbeschädigt geblieben, und einige wenige Stellen können in kurzem 

in den vorigen guten Stand wieder gesetzt werden.  

 

København, 30. januar 1756 

 

Ved Frederiksstad berettes under den 21/1, at en heftig SV-vind så stærkt har inddrevet Nordsøen i 

Eiderstrømmen, at den Stolpe (?) holmske dæmning blev på adskillige steder gennembrudt. 

 

Rom, 31. januar 1756 

 

I forrige uge var der på ny jordskælv i Ancona. 

 

Køln, 31. januar 1756 

 

Am 19. dieses, des Abends, hat man zu Düren ein entsetzliches Gewitter gehabt, und neben dem 

heftigen Wetterleuchten hat ein Donnerschlage die ganze Stadt erschüttert. 
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Königsberg, 6. februar 1756 

 

Vi have hér snarere forår end vinter. Træerne have alt skudt ud og er nær ved at blomstre. Om dette 

vil medføre et godt eller slet år, må tiden vise. 

 

København, 9. februar 1756 

 

Fra den 31. januar til den 9. februar er her i staden copulerede 9 par, fødte 26 drenge og 17 piger, 

tilsammen 43; døde 12 mænd, 8 kvinder, 11 drenge, 7 piger, tilsammen 38. De døde er henrykkede 

af: Alderdom 1, brystsyge 8, barselseng 2, druknet 3, dødfødt 1, feber 2, forkølelse 1, hidsig feber 1, 

hoste 1, lungesyge 1, orm 1, slag 11, sprinkel 1, svindsot 1, tærende syge 2, værk 1. 

 

Nederelben, 10. februar 1756 

 

Es hat, so lange die Welt gestanden, Erdbeben und Erdschütterungen gebeben…In den Nieder-

landen hat man sie nicht nach dem Jahre 1692 gehabt. Nur in den Jahren 1262, 1342, 1504, 1580, 

1602 und 1640 hat man sie in diesen Landen verspüret.. (herefter følger en opremsning af jordskælv 

rundt om i verden i 1750 og 1751). 

 

Altona, 12. februar 1756 

 

Naturkyndige holde for, at jordskælvene sker enten fra vesten til østen eller fra østen til vesten, men 

aldrig fra sønden eller norden. Jordskælvet i det 33´te år efter Kristi fødsel holdes for det allerfor-

skrækkeligste af alle dem, man endnu har haft efterretning om. 

 

København, 13. februar 1756 

 

Fra Salling syssel haves efterretning om, at der for ganske kort tid siden i egnen omkring herregår-

den Heinet påkom så heftig en orkan, at skorstenene på bemeldte gård bleve omkastede. Om samme 

orkan, som tillige meldes, var gelejdet af jordskælv, véd man endnu ikke til fulde. 

 

Osnabrück, 18. februar 1756 

 

Nachdem wir einige Tage heftigen Wind gehabt, und gestern Abend etwas Schnee gefallen war, 

hatten wir heute Morgen um 8 Uhr eine Erd Erchütterung. 

 

Hannover, 19. februar 1756 

 

Gestern Morgen gegen halb 9 Uhr hat eine grosse Menge Leute hier ein gelinges Erdbeben ver-

spüret, welches nur wenig Secunden gedauert. 
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Nederelben, 19. februar 1756 

 

Da wir bisher noch immer sehr veränderliches Wetter mit heftigen Sturmwinden gehabt haben, so 

entstand vorgestern Mittag gegen 12 Uhr ein Gewitter mit Donner und Blitzen, welches vom Hagel, 

Schnee und einem starken Südwestwind begleitet wurde, welcher auf den Abend eine hohe Fluth 

herauf jagte. 

 

Statstidende for året 1756 

 

Natten mellem den 1. og 2. februar 1755 frøs 2 mennesker ihjel i Berlin. Det samme skete andre 

steder, og mange mennesker fik forfrysninger i næse, ører og fingre. 

 

Den 10. februar 1755 blev der på Mainfloden af isen lavet et stort vinfad. 

 

I februar 1755 måtte man i Dresden lade kornet male 3 á 4 mil fra byen, fordi vandet var bund-

frossen. 

 

I Hamborg, Hannover og andre steder samlede man ind til de fattige, der var stærkt ramt af kulden. 

 

Ved Hammerstein blev en hyrde med en stor mængde får begravet under sneen. 

 

Polen, 1. marts 1756 

 

Den entsetzliche Sturm, welcher am 18ten Februar in Schlesien gewesen, hat auch in Grosspohlen 

besonders vielen Schaden gethan. Es erhub sich der Wind schon in der Nacht, und wurde bis 

Nachmittags um 5 Uhr immer heftiger, so dass in Iduny und andere Städten ein gewaltiger Schaden 

geschehen, viele Giebel von den Häusern sind herunter gerissen, ganze Dächer abgedeckt, viele 

Stallungen und Scheunen ganz umgestürzet, ja viele Menschen auf der Gasse umgeworfen…des 

grossen Schadens zu geschweigen, der in Wäldern geschehen, allwo Meilenweges ganze freye 

Felder zu sehen, da die Bäume umgestürzet liegen. 

 

Paris, 1. marts 1756 

 

Die Erderschütterungen vom 18. Februar haben sich mehr und weniger in verschiedenen Provinzen 

dieses Königreichs geäussert, als in der Normandie, Pikadie, Artois, Flandern, Hennegau, Cham-

pagne etc. Am selbigen Tage hat man zu Bourges und in der Gegend kein Erdbeben aber einen 

erschrecklichen Orcan gehabt, wodurch die Haupt. und andere Kirchen, der Pallast des Intendanten, 

und eine Menge Häuser sehr gelitten haben… 
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Warszawa, 13. marts 1756 

 

Die Weichsel ist seit einigen Tagen sehr stark gewachsen, und es ist zu vermutigen, dass sie noch 

höher steigen werde, weil das stürmische Wetter, nebst häufigen Regen und Schnee noch beständigt 

anhält. 

 

Aachen, 15. marts 1756 

 

Die Erdbebungen wollen noch nicht nachlassen. Am 12. hatten wir ein Paar starke Stösse und den 

13. wieder um einen; doch nicht so stark wie am 18. Februar. Gestern Abend, als die den 14. dieses, 

hatten wir wieder einen harten Stoss, als wenn man von weiten canoniren höret. Gott weiss was 

unter unsern Füssen verborgen ist. 

 

København, 19. marts 1756 

 

I mandags diverterede Hendes Majestæt Enkedronningen sig med en promenade både i Rosenborg 

have og omkring i staden. 

  

Hans kongelige Højhed vores velsignede kronprins gjorde formedelst det indfaldne behagelige vejr 

i går en tur en carrosse, og derpå i aftes beærede det italienske teater med sin højeste nærværelse. 

 

Fra Norge berettes, at landet dér endog højt oppe, som omkring ved Kongsberg og andre steder, 

dette år ligner ligesom hine varme lande, da træerne alt i februar ej alene har skudt knoppe, men 

endogså fået blade, hvorhos der ikke er fornummet nogen slags svaghed, som dog gerne plejer at 

være ifølge med så overdådig tidlig fremskud af forårsgrøden. 

 

Clermont, 25. marts 1756 

 

Der berettes om et voldsomt stormvejr den 18. marts. 

 

København, 26. marts 1756 

 

Fra Norge berettes, at søndag sexagesima (JER formentlig den 21/2) kl. 19-20 hændte i Romsdalen 

følgende sørgelige tildragelse. Efter 14 dages ideligen tøvejr og næsten 8 dages bestandige uvejr og 

regn udfaldt et fjeld imellem to gårde Kelle og Gamsgroen. Fjeldet var temmelig højt, men ikke 

særligt stejlt, bevokset fra oven til neden med stærk nøddeskov, og øverst var Kelles opsides sæter. 

Da det lå ved søen forårsagede dets nedstyrtning 3 forfærdelige nedstyrtninger, som strakte sig over 

4 mil i længden og på de fleste steder 30 favne ind i landet. 32 mennesker, der boede langs stranden, 

er dels blevet slået ihjel dels bortskyllede af orkanerne. Nogle få som reddede livet blev lemlæstede. 

Mange kreaturer, som var i fæhuse tæt ved søen, gik til. 8 husmænds huse blev bortskyllet… Både 
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store og små sten blev kastet højt op på landet, og jorden ved søen blev så afplukket, at 3 gårde er så 

godt som ruinerede, folkene er udarmede, ager og eng er bortskyllet for hver anden bonde, foruden 

deres høboder med høet. Adskillige fisk blev kastet op på land… Om nedstyrtningen skyldes den 

idelige regn eller jordskælv véd man ikke. 

 

Stockholm, 2. april 1756 

 

Bey den vielen in Europa sich seit dem letzten November Monate eräugten Erdbeben, hat Schwe-

den noch zu den Ländern gehört, welche damit vor der Hand des Regierers aller Dinge, gnädiglich 

sind verschonet gewesen. Eine hier bey letzterer Post aus Jemteland und zwar von Dufwe, einem an 

der Norwegischen Gränze belegenen Ort, eingegangene und gestern allhier bekannt gemachte kurze 

Relation, enthält solche Umstände, dass man daraus nichr anders schliessen kann, als dass daselbst 

ein wirkliches Erdbeben auf einige Minuten existiret habe: Denn man soll in der Nacht zwischen 

den 6. und 7. des Februarii Monats daselbst nicht nur einen heftigen Orcan aus Südwest, welcher 

Dächer und Bäume herum gerissen, verspüret haben, sondern es haben auch die aus einem tiefen 

Schlaf erweckte Leute, nicht anders finden können, als dass sich die Erde bewegte. Durch eben 

einen solchen Orcan ist auch am 15. und 16. Februar eine Landkirche in Jemtland hart mitgenom-

men worden, indem sie sowohl die Spitze des Thurms, als auch das Kirchendach verlohren hat. 

Allhier ist zwar die Kälte in diesen Tagen so stark gewesen, das die Wicken in dem Mäler befroren 

sind, inzwischen aber ist die Passage zur Ostsee völlig frey geblieben. 

 

København, 16. april 1756 

 

Den 31. marts holdtes i Trondhjem en tale på lappisk, og derved bevistes, at det nu brugte norske 

sprog og andre har sin oprindelse i det lappiske sprog, hvilket sprog altså må anses som et hoved-

sprog og som moder til andre sprog.  

 

Neapel, 20. april 1756 

 

Nachdem unser Vesuvius einige Tage stille gewesen, so hat er nun wieder in 4 Nächten eine gewal-

tige Menge Harz und Schwefel ausgeworfen. 

 

Lissabon, 10. maj 1756 

 

Fra den 14. april indtil den 4. maj har der hér i byen været 38 jordskælv, så alt håb er tabt om byens 

genopbyggelse. 

 

Gotha, 18. maj 1756 

 

Man har efterretning om et jordskælv den 13. maj i Frankenhausen. 
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København, 28. maj 1756 

 

Formedelst det behagelige vejr har det i forgårs og i går behaget H.K.H. kronprinsen at promenere 

en carrosse uden for staden. 

 

Københavns pris-courant, juni 1756 

 

Holstensk hvede 3 rdlr. 1 mark pr. td., lollandsk 2 rdlr. 4 mark 8 skilling pr. td., byg 1 rdlr. 5 mark 

pr. td., gryn 4 rdlr. pr. td., malt 2 rdlr. pr. td., havre 1 rdlr. 4 mark pr. td., boghvedegryn 4 rdlr. pr. 

td., ærter 2 rdlr. 3 á 4 mark pr. td., islandsk saltet lammekød 8 rdlr. 4 mark og 9 rdlr., flæsk røget pr. 

skpd. 18 á 20 rdlr., fynske oste pr. skpd. 7 á 8 rdlr., holstenske pr. skpd. 12 rdlr., fynsk smør 21 á 24 

rdlr. pr. td., tælle 1 rdlr. 2 mark 12 skilling pr. lispund, grøn sæbe 2 rdlr. pr. otting, saltet gråsej 2 

rdlr. 4 mark pr. td., klipfisk pr. sk. 20 rdlr., norsk sild 3 rdlr. 5 mark á 6 rdr., tran 15 rdr. pr. td., tjæ-

re 3 rdlr. 4 á 5 mark pr. td. 

 

Eisleben, 12. juni 1756 

 

Den 8. juni kl. 7 om aftenen har man heromkring haft et slemt tordenvejr med hagl, hvilke hagl har 

ødelagt vinduer og afgrøderne på markerne. Andre steder forvoldte det skybrud, så at tusinder af får 

druknede. 

 

København, 28. juni 1756 

 

I går morges lettede den her på Rheden liggende kgl. danske eskadre anker og gik til sejls nordpå 

gennem Sundet. 

 

I et værtshus ved navn Sorch en mil fra Rendsborg slog tordenen ned natten mellem den 19. og 20. 

juni. Skorstenen faldt ned, og lynet fór gennem stuen og ud i køkkenet, smeltede de fleste tintaller-

kener og fór derefter ud i stalden, hvor det dræbte en hest. I stuen blev folkene slået til jorden, og en 

person var blind i nogle timer derefter. 

 

I ugen fra den 19.-26. juni er i København 15 par blevet gift, 25 drenge født og 34 piger, i alt 59. 12 

mænd, 11 kvinder, 9 drenge og 12 piger er døde, i alt 44. De døde er henrykkede af bl.a. følgende 

svagheder: alderdom 3, barselseng 3, brystsyge 2, dødfødt 1, feber 2, hidsig feber 6, modersyge 1 

og vattersot 3.   
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København 9. juli 1756 

 

Fra Helsingør meddeles, at den kgl. danske eskadre som p.gr. a. modvind i 8 dage har ligget i 

Sundet, den 6. juli om morgenen med gunstig vind er sejlet nordpå. 

 

Statstidende for År 1756 

 

I Virginien blev man i august 1755 ramt af en skadelig tørke. 

 

På Grønland havde man i august 1755 ligesom i den forudgående juli en usædvanlig stærk hede og 

et vejrlig, man ikke havde set før. 

 

København, 23. juli 1756 

 

I adskillige sogne af Jarlsberg grevskab i Norge have de skadelige orme, som for nogle år siden dér 

i landet fandtes i største mængde og fortærede både korn og græs, atter ladet sig se, og endskønt 

deres andel nu har været mindre end da, og da de af en falden kold regn på en føje tid bleve dræbte, 

have de dog efterladt sig ubehagelige fodspor både i kornet og høet. I egnen omkring Tønsberg har 

man i denne sommer vel ikke haft overmåde stor hede, men derimod omkring på landet fornummet 

til en meget stærk torden, hvoraf et fruentimmer skal være dræbt. 

 

Konstantinopel, 1. august 1756 

 

Man har hér en meget stærk hede, hvilken gør at pesten tager til. 

 

København, 11. oktober 1756 

 

I dag er, formedelst høje vande i det holstenske, den hamborgske post udebleven. 

 

Nederelben, 14. oktober 1756 

 

De efterretninger, som man efterhånden fra den 7. hujus af har haft fra de til Elven grænsende lande 

om den stærke storm og derpå følgende oversvømmelse, lyde heel bedrøveligen, og den skade, som 

derved er forårsaget, er ubeskrivelig. Mange mennesker og meget fæ er ynkeligen i vandet omkom-

met. Man regner denne oversvømmelse for en af de største, som have været i dette seculo. Sidste 

breve fra Holland melder ligeledes, at samme storm dér haver efterladt sig bedrøvelige spor. 

 

Altona, 14. oktober 1756 

 

Skibene til Amsterdam har lidt meget, og nogle hist og her er i stormen kastet op på landet.   
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København, 15. oktober 1756 

 

Fra Holsten har man bedrøvelige tidender om, at ved en overmåde stærk storm af NV var vandet 

den 7/10 vokset så højt, at derved såvel som ved en og anden indbrud blev Glykstad samt Crempe 

og Vilstermarck mestendels sat under vand, hvorved megen skade er forårsaget. 

 

Neapel, 26. oktober 1756 

 

Natten mellem fredag og lørdag mærkede man hér i hele byen et stærkt jordskælv, som varede i ca. 

4 minutter, hvorved adskillige huse blev beskadigede og hvælvinger i 4 kirker revnede. 

 

 Statstidende for Året 1756 

 

I oktober måned 1755 grasserede kvægsygen endnu mange steder. 

 

Den 1. november 1755 var det store jordskælv og den store vandbevægelse, som mærkedes i 

Lissabon og hele Portugal, i Spanien, Frankrig, Holland, England, Tyskland, Danmark, Norge, 

Sverige og i Marokko og måske længere væk. Begivenheden forvoldte ubeskrivelig skade og 

derudover skræk og forundring. 

 

Den 17. november 1755 var der endnu et jordskælv i Lissabon, som væltede de bymure, der endnu 

stod. 

 

Den 18. november 1755 var der jordskælv i New England og i grevskabet Herford, hvorved et 

stykke land på 1½ dags pløjning nedsank. 
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 vind tryk  

Januar 1756 

Vejrligsobservationerne den 1. og 2. januar er fra fregatten ”Samsøe” på Køben-

havns rhed. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

temp. 

1 vsv 755,5  (E) vsv laber b grå luft (H) vsv laber b blandet luft (D) vsv laber b grå luft (F) 

vsv laber b grå luft (P) sv laber b grå luft (A) ssø m grå luft 

 0,8 

2 sø 752,9 (E) sø m grå luft (H) sø m driveskyer (D) sø m driveskyer (F) sø driveskyer  1,1 

3  756,7   0,3 

4  759,5  -0,2 

5  745,5  -0,3 

6  756,7   0,0 

7  751,1   1,1 

8  751,7   1,6 

9  760,5   0,8 

10  760,5   4,1 

11  759,1   4,6 

12  757,9   4,0 

13  753,3   3,0 

14  746,1   2,2 

15  744,1   0,7 

16  749,1   0,0 

17  756,1  -0,7 

18  751,7  -0,3 

19  756,7   0,2 

20  746,7 Digegennembrud og oversvømmelser i Holsten, heftig SV-vind  1,5 
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21  741,7   2,6 

22  753,7   1,2 

23  752,5   4,2 

24  754,1   2,7 

25  755,1   4,6 

26  757,1   2,2 

27  767,1   0,8 

28  775,1   0,5 

29  775,1   2,3 

30  777,9   2,7 

31  776,7   2,2 

 

Januar 1756 

Temperatur: 1,6 gr. C 

Tryk: 756, 7 mm Hg 

 

 vind tryk  

Februar 1756 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

temp. 

1  769,5   1,2 

2  776,7  -0,1 

3  777,9   0,4 

4  774,8  -0,1 

5  771,7   0,4 

6  773,3   1,2 

7  774,1   2,2 

8  769,8   1,5 
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9  767,7   1,9 

10  761,5   1,4 

11  761,1   2,1 

12  761,3   1,4 

13  741,5 Orkan (hvirvelstorm?) ved herregården Hegnet ved Roslev i Salling  3,4 

14  764,5   2,1 

15  755,5   2,6 

16  742,5   3,2 

17  742,9   1,2 

18  743,3   0,7 

19  742,1   0,6 

20  759,1   0,4 

21  761,3   5,6 

22  767,9   5,1 

23  767,9   4,1 

24  765,9   3,4 

25  763,9   2,6 

26  760,9   0,1 

27  762,9  -0,6 

28  765,1   1,2 

29  756,7   1,5 

 

Februar 1756 

Temperatur: 1,7 gr. C 

Tryk: 762,2 mm Hg 

 

                        

 vind tryk  

Marts 1756 

Vejrligsobservationerne fra den 11. -31. marts er fra flagskibet ”Stormarn” for-

tøjet på Københavns rhed mellem Kastelspynten og Trekroner. 

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

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

1  768,7  -0,4 

2  769,5   0,2 

3  763,7   2,6 

4  759,1   4,2 

5  762,3   4,5 

6  762,1   5,6 

7  764,1   5,5 

8  762,1   6,6 

9  756,5   4,7 

10  756,5   1,5 

11 nø 759,3 (13) nø (16) nø (18) nø laber blandet luft (23) ønø laber blandet luft  1,2 

12 nø 763,5 (13) nø laber blandet luft (01) nø stiv b blandet luft (04) nø stiv b blandet luft 

(19) nnø laber blandet luft 

 1,2 

13 nø 768,7   (13) nø laber overtrukken luft (01) nnø laber blandet luft (08) nø laber blandet 

luft (17) ønø m overtrukken luft (22) ø m overtrukken luft 

 0,6 

14 ønø 773,3 (13) ønø mest stille klar luft (01) sø b overtrukken luft (05) øsø liden laber klar 

luft (21) nv b blandet luft 

 0,3 

15 vnv 767,9 (13) vnv stiv b overtrukken luft (01) vnv b blandet luft (05) vnv b overtrukken 

luft (18) v m overtrukken luft 

 0,5 

16 n 761,7 (13) n laber klar luft (03) vnv stiv m regn (08) nv b opklarende luft (10) nnø 

laber sne (11) stille med rim (19) ssø mest stille klar luft 

 2,0 

17 ssv 761,7 (13) ssv b disig luft (01) s b overtrukken luft (04) s b ganske tyk luft med tåge 

(09) sv b lidt opklarende luft (17) sv b overtrukken luft (21) sv b blandet luft 

 1,7 

18 s 754,8 (14) s m klar luft (01) sv b opklarende luft (02) s b klar luft (09) s m klar luft 

(22) s b klar luft 

 2,8 

19 sø 746,3 (13) sø b overtrukken luft (01) s b klar luft (08) sø b klar luft (18) ssø b over-

trukken luft lidt regn 

 4,0 
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20 nv 744,1 (13) nv b klar luft (02) ssv stiv b overtrukken luft med lidt regn (11) nnv b grå 

luft småregn (19) vnv laber klar luft 

 4,8 

21 nø 753,1 (13) nø b klar luft (07) vnv laber klar luft (10) stilleagtig opklarende luft og sol-

skin (19) nø b klar luft 

 2,5 

22 ssø 754,1 (13) ssø 2 rm overtrukken luft (01) øsø b klar luft (06) ssø stiv b klar luft (22) 

ssø u klar luft 

 2,5 

23 øsø 741,7 (13) øsø 3 rm regn og sne (01) sø 3 rm tyk luft med regn (09) øsø m tyk luft med 

regn (19) ø u regn og sne 

 1,8 

24 nø 739,5 (13) nø m blandet luft (01) ønø stiv u overtrukken luft (16) nv m overtrukken 

luft med lidt sne   

-0,4 

25 ssv 752,7  (13) ssv b tyk luft med sne (01) nv ll overtrukken luft (08) vnv ll opklarende luft 

(21) ssv b klar luft  

-1,3 

26 ssø 754,3 (13) ssø 2 rm overtrukken luft (01) s stiv m klar luft (10) sø 3 rm klar luft (18) 

sø rm overtrukken luft 

 0,7 

27 nnø 748,3 (13) nnø laber b overtrukken luft med lidt sne og regn (01) øsø m overtrukken 

luft (08) ønø b overtrukken luft (18) n laber b overtrukken luft med regn 

 0,8 

28 sv 748,7 (13) sv b klar luft (01) nnv laber tyk luft (07) nnv stilleagtig tyk luft (19) ssv u 

regn og sne  

 0,5 

29 vnv 745,1 (13) vnv b overtrukken luft (01) vsv b overtrukken luft (10) ønø laber b over-

trukken luft (15) n m sne og regn (19) nnø 2 rm overtrukken luft sne 

 0,8 

30 sv 759,5 (13) sv b tyk luft (01) nø b klar luft (01) nø b klar luft (07) nv laber klar luft (21) 

sv 2 rm tyk luft sne 

-1,2 

31 vnv 754,1 (13) vnv laber bygeagtigt (01) sø laber tyk luft sne (11) vnv b snebyger (22) nnv 

stiv b sne 

 0,5 

 

Marts 1756 

Temperatur: 2,0 gr. C 

Tryk: 757,3 mm Hg 

                   

 vind tryk  

April 1756 

Vejrligsobservationerne er fra flagskibet ”Stormarn” fortøjet på Københavns 

rhed mellem Kastelspynten og Trekroner. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

1 nnv 761,3 (13) nnv m klar luft (01) vnv b overtrukken luft (07) nv b overtrukken luft (17) 

nnv m tyk luft sne (21) nnv laber tyk luft snebyger 

-0,8 

2 nø 771,7 (13) nø laber klar luft (02) nnv b klar luft frost (09) nø laber dejlig solskin (21) 

vsv stiv b overtrukken luft 

-1,0 

3 nv 755,5 (14) nv u opklarende luft (01) vsv rm overtrukken luft sne (06) vsv 2 rm tyk luft 

sne (11) nv u tyk luft sne 

 0,3 

4 n 751,9 (13) n u snebyger (01) nnv 3 rm klar luft (05) nnv u klar luft (22) nnø u klar luft -1,0 

5 nnv 753,5 (13) nnv u overtrukken luft (01) nnø 2 rm stjerneluft og klar luft (10) nnv klar 

luft (17) nv snebyger (21) n u overskyet luft frost 

-2,8 

6 ønø 753,7 (13) ønø b af og til stille bygeluft (01) n 2 rm blandet luft (06) nnv rm sne (21) 

nnø m klar luft 

-1,9 

7 nnø 756,7  (13) nnø b blandet luft (01) nnø b overtrukken luft lidt sne (05) nø m overtruk-

ken luft sne (09) nnø b overtrukken luft (17) n laber b tyk luft sne (21) nnø laber 

opklarende luft frost 

-1,5 

8 ssø 756,7 (13) ssø laber b klar luft solskin (01) øsø laber blandet luft sne (08) sø laber b 

undertiden snebyger (10) ssø laber b klar luft solskin (21) øsø tyk luft sne 

-1,2 

9 n 758,1 (13) n stiv b klar luft (01) øsø m tyk luft sne (06) sø b klar luft (19) nv laber klar 

luft 

-0,5 

10 n 755,3 (13) n b overtrukken luft (01) nø m klar luft (04) n m klar luft (21) stille klar luft -0,2 

11 ssø 753,5 (13) ssø m blandet luft (01) vsv mest stille klar luft (07) ssø m blandet luft (18) 

ssø m tyk luft og regnagtigt 

 1,1 

12 sø 758,7 (13) sø laber b klar luft (01) sv b blandet luft (06) sv liden laber klar luft (21) 

øsø m overtrukken luft 

 2,1 

13 sø 756,7 (13) sø m grå luft (01) øsø m overtrukken luft (21) nø m blandet luft  2,7 

14 sø 752,1 (13) sø laber b overtrukken luft (01) ø b blandet luft (06) ø liden laber overtruk-

ken luft lidt regn (20) sv laber b overtrukken luft 

 3,5 

15 ssv 755,7 (13) ssv b klar luft (02) sv liden laber opklarende luft (15) ssv b bygevejrlig 

blandet luft (21) stille klar luft 

 3,3 

16 ø 759,1 (13) ø ll opklarende luft (01) sv laber klar luft (06) stille tåget luft (21) ssø ll op-  3,6 
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klarende luft 

17 øsø 760,1 (13) øsø 2 rm blandet luft (01) sø ll opklarende luft (02) sø 2 rm overtrukken luft 

(21) øsø u overtrukken luft med lynild 

 2,6 

18 øsø 756,5 (13) øsø rm regn (01) øsø 2 rm overtrukken luft (08) øsø 2 rm blandet luft (17) 

sø b overtrukken luft 

 3,0 

19 s 758,5 (13) s b tåget luft (01) stille tåget luft (10) ssø laber tyk luft (19) sv b opklarende 

luft 

 4,0 

20 ssø 761,5 (13) ssø laber overtrukken luft (01) vsv laber blandet luft (05) bsv b klar luft 

(20) øsø laber b tyk luft regn 

 3,3 

21 sø 742,1 (13) sø m tyk luft med regnbyger (01) sø 2 rm tyk luft med regn (05) øsø u tyk 

luft med regn (22) nnv 3 rm regn 

 4,2 

22 nnv 750,5 (13) nnv u klar luft (01) nnv 2 rm overtrukken luft lidt sne (11) nnv u overtruk-

ken luft sne (21) nnv b klar luft 

 0,5 

23 nv 755,1 (13) nv m overtrukken luft og regn (03) vnv m haglbyger (08) vnv m overtruk-

ken luft med hagl- og regnbyger (18) vnv m blandet luft 

 2,0 

24 øsø 754,3 (13) øsø 3 rm overtrukken luft (01) vsv ll klar luft (04) ssv laber overtrukken luft 

(19) øsø u tyk luft med regn 

 3,0 

25 sv 747,9 (13) sv stiv u (01) vsv 3 rm blandet luft (05) vsv u (16) vsv stiv u overtrukken 

luft regnbyger (23) vsv stiv u blandet luft regnbyger 

 3,1 

26 vsv 754,1 (13) vsv laber b overtrukken luft (01) nv 3 rm overtrukken luft (10) vsv stiv m 

blandet luft (21) ø stiv m tyk luft regn 

 2,8 

27 nv 748,3 (13) nv 3 rm overtrukken luft (02) nø m tyk overtrukken luft og regn (09) nnø 

rm sne (21) nnv 3 rm haglbyge 

 2,1 

28 v 769,1 (13) v m opklarende luft (01) vnv 2 rm klar luft (09) nnv stiv m blandet luft (21) 

ssv stiv m overtrukken luft 

 1,6 

29 nv 758,5 (13) nv u blandet luft (01) ssv 2 rm tyk luft (10) nv u blandet luft (18) nv u sne-

byger (19) vnv u blandet luft 

 0,1 

30 vnv 756,5 (13) vnv 3 rm blandet luft (01) vnv 2 rm blandet luft (10) vnv 3 rm blandet luft 

haglbyger (21) vnv m klar luft 

 1,0 

 

April 1756 

Temperatur: 1,3 gr. C 

Tryk: 756,1 mm Hg 
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 vind tryk  

Maj 1756 

Vejrligsobservationerne er fra flagskibet ”Stormarn” under sejl på Københavns 

rhed mellem Kastelspynten og Trekroner, fra den 5.maj dog under sejl mellem 

København og Helsingør. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

temp. 

1 vnv 753,7 (13) vnv 2 rm blandet luft (01) vnv b opklarende luft (11) vnv rm tyk luft sne og 

hagl (19) nv rm tyk luft småregn 

 1,4 

2 sv  749,1 (13) sv rm blandet luft (01) vsv 3 rm overtrukken luft med småregn (21) vsv la-

ber b opklarende luft 

 2,3 

3 stille 750,1 (13) stille disig luft (01) nv laber b opklarende luft (04) sv laber disig luft (09) 

nv laber disig luft (17) nø mest stille disig luft 

 2,2 

4 v 754,1 (13) v b blandet luft (01) stille grå luft (08) sv ll blandet luft (16) n b blandet luft 

småregn 

 2,3 

5 ssø 758,5 (14) sv ll hårde regnbyger (01) sv b opklarende luft (11) v m stærke haglbyger 

(18) ssv stiv m overtrukken luft hård regn 

 2,7 

6 nv 762,7 (13) nv m klar luft (01) vsv b klar luft (06) vnv b regnbyger (18) sv laber b blan-

det luft (22) sv b overtrukken luft lidt regn 

 3,0 

7 s 759,1 (13) s liden laber blandet luft lidt regn (01) sv b tyk luft (06) sv m tyk luft små-

regn (09) sv laber b overtrukken luft regn (21) ssv b klar luft 

 4,7 

8 vsv 756,3 (13) vsv rm blandet luft regnbyger (01) sv b overtrukken luft med lynild (07) 

vsv m overtrukken luft (17) sv m blandet luft småregn (20) ssv m overtrukken 

luft 

 8,5 

9 s 756,7 (13) s m blandet luft (01) ssv m overtrukken luft regn (17) ssø b torden, lynild 

og regn (21) ssv rm overtrukken luft (23) ssv rm regn og lynild 

10,0 

10 sv 754,1 (13) sv ll regnbyger (01) ssv laber b overtrukken luft (05) nv ll sludbyger (18) n 

laber b tyk luft 

  8,8 

11 nv 755,9 (13) nv m overtrukken luft (01) nv b tyk luft (06) nnv b tyk luft (16) nv stiv m 

lidt regn (21) nv b tyk luft 

  6,0 
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12 vnv 767,9 (10) vnv b blandet luft (01) nnv b blandet luft (17) vnv laber b opklarende luft   4,5 

13 sv 770,1 (13) sv laber b blandet luft (08) stille blandet luft (21) nnø laber b opklarende 

luft 

  5,5 

14 nv 770,1 (13) nv b opklarende luft (02) ønø b opklarende luft (16) n rm blandet luft (21) n 

rm blandet luft 

  6,4 

15 nø 764,5 (13) nø stiv m overtrukken luft lidt regn (01) n opklarende luft (09) nnø rm 

blandet luft (21) nnø rm tyk luft 

  5,4 

16 nø 760,9 (13) nø stiv m overtrukken luft (01) nnø rm tyk luft (12) nv m torden (21) ønø 

laber lidt regn 

  6,4 

17 nv 759,8 (13) nv b overtrukken luft lidt regn (01) nø laber overtrukken luft lidt regn (18) 

ønø overtrukken luft lidt regn (21) n b overtrukken luft med lynild  

  6,4 

18 nø 758,7 (13) nø ll blandet luft (01) nnø b overtrukken luft med regn (08) n ll blandet luft   8,0 

19 ø 763,7 (13) ø ll solskin (01) nø b blandet luft (05) nnø b klar luft (10) n ll solskin (21) ø 

liden laber klar luft 

  9,3 

20 øsø 766,1 (13) øsø laber b klar luft (01) nø ll klar luft (08) ønø ll klar luft (20) øsø b klar 

luft 

  9,5 

21 stille 764,3 (13) stille klart solskin (01) ø b klar luft (10) stille klar solskin (22) stille klar 

luft 

  9,5 

22 n 762,7 (13) n mest stille klar luft (06) nnø ll klar luft (10) nnø ll klar luft (22) stille klar 

luft 

11,4 

23 stille 761,1 (13) stille varmt solskin (02) nnv ll blandet luft (11) s ll mest stille solskin (20) 

ø b klar luft 

12,2 

24 øsø 759,3 (13) øsø b overtrukken luft (01) øsø rm overtrukken luft (10) sø m regn (22) ø 

laber klar luft 

  9,2 

25 ssv 756,1 (13) ssv mest stille blandet luft (01) nø laber klar luft (08) sø liden laber blandet 

luft (19) var mest stille klar luft 

  8,0 

26 sv 755,1 (13) sv stiv m klar luft (01) ssv liden laber blandet luft (08) sv liden laber klar 

luft (19) sø m klar luft           

  8,2 

27 n 749,1  (13) n m overtrukken luft (01) øsø m overtrukken luft lidt regn (05) øsø ll over-

trukken luft regn (18) nnv rm blandet luft (23) vnv m klar luft 

  6,7 

28 vnv 756,3 (13) vnv b blandet luft (01) vnv m overtrukken luft (07) nv m overtrukken luft 

(19) nø ll klar luft  

  7,0 

29 sv 756,7 (13) sv 2 rm grå luft (07) stille blandet luft (10) s m grå luft (15) ssv 2 rm tyk   7,9 
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luft regn (19) nv rm overtrukken luft  

30 nv 756,1 (13) nv m hårde regnbyger (03) vsv rm blandet luft (05) nv rm regn og hagl (09) 

vnv stiv m tyk luft regn (22) v stiv m overtrukken luft regn 

  7,4 

31 nnv 762,5 (13) nnv rm blandet luft (01) vnv 2 rm blandet luft (09) nv 2 rm blandet luft   7,4 

 

Maj 1756 

Temperatur: 6,7 gr. C 

Tryk: 759,0 mm Hg 

 

 vind tryk  

Juni 1756 

Vejrligsobservationerne er fra flagskibet ”Stormarn” fra den 1.-8. juni under sejl 

mellem Helsingør og Ven, fra den 9.-14. juni fortøjet på Københavns rhed, fra 

den 15.-26. juni fortøjet mellem Trekroner og Prøvensten, den 27. og 28. juni 

under sejl mellem København og Helsingør, og den 29. og 30. juni til ankers på 

Helsingør rhed. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

temp. 

1 sø 763,5 (13) sø b blandet luft (03) v ll klar luft (07) vsv ll klar luft (22) s b klar luft   7,9 

2 s 758,7 (13) s stiv b klar luft (01) sø b klar luft (06) sø m klar luft (18) øsø laber b klar 

luft 

  9,5 

3 ssv 758,5 (13) ssv laber b klar luft (03) øsø ll klar luft (10) sv b klar luft (17) sø b blandet 

luft 

11,4 

4 vsv 756,9 (13) vsv laber b klar luft (02) sø ll overtrukken luft (06) sø stiv m lidt regn (22) 

stille blandet luft og lynild 

12,3 

5 stille 759,8 (13) stille regn (01) stille blandet luft og lynild (11) nnø ll overtrukken luft regn 

(19) stille blandet luft 

11,7 

6 ssv 762,9 (13) ssv b blandet luft tordenbyger (01) vnv ll blandet luft (07) stille blandet luft 

(21) ssø laber b overtrukken luft småregn 

10,9 

7 nv 758,7 (13) nv m opklarende luft (01) s ll overtrukken luft lidt regn (05) ssø mest stille 

tyk luft stor regn (21) ssv laber blandet luft 

12,4 
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8 ssø 760,1 (13) ssø b klar luft (03) vsv b regnbyger (09) ssø b klar luft (22) øsø 2 rm hård 

regn med lynild 

12,4 

9 ssv 751,7 (13) ssv b blandet luft (01) øsø 3 rm tyk luft lynild og torden (09) ssø tykt vejr-

lig med regn (15) vsv b bygevejr med regn (17) vnv m opklarende luft 

11,7 

10 sv 754,1 (13) sv rm overtrukken luft (01) ssv laber klar luft (11) ssv m regnbyge (22) m 

overtrukken luft og regn 

11,5 

11 ssv 751,7  (13) ssv m regnbyger (01) ssø rm tyk luft og regn (06) sv rm opklarende luft 

(09) sv 3 rm opklarende luft (18) sv m blandet luft  

11,2 

12 nv 761,1 (13) nv b blandet luft (02) vsv m tyk luft (06) nnv m blandet luft (18) stille blan-

det luft 

  9,2 

13 s 763,7 (13) s m overtrukken luft (01) sv b blandet luft (10) ssv stiv b overtrukken luft 

(17) s m overtrukken luft med regn 

11,4 

14 ssv 760,1 (13) ssv b overtrukken luft (02) ssv b overtrukken luft (09) s m regn (16) ssv b 

overtrukken luft regn 

12,4 

15 ssv 760,5 (13) ssv laber blandet luft (01) sv ll blandet luft lidt regn (08) nv ll overtrukken 

luft (20) nø mest stille blandet luft 

14,3 

16 s 762,1 (13) s ll klar luft (01) stille klar luft (05) sø ll klar luft (16) ssø ll klar luft (20) sø 

b klar luft 

15,4 

17 stille 762,1 (13) stille klar luft (01) øsø stiv b diset luft med lynild (07) sø b klar luft (22) 

øsø m diset luft med lynild 

15,9 

18 nv 764,1 (13) nv m blandet luft (03) øsø b blandet luft (06) ssø laber b overtrukken luft 

med torden (19) nnø ll klar luft 

14,7 

19 ø 766,9 (13) ø laber klar luft (01) nnø mest stille klar luft (09) nnø stilleagtig klar luft 

(16) ssø laber klar luft 

16,0 

20 stille  766,5 (13) s stilleagtig solskin (01) ønø ll blandet luft (06) ø stilleagtig diset luft (17) 

nnø laber b klar luft 

18,5 

21 vsv 765,7 (13) vsv stiv b blandet luft (01) ø stilleagtig klar luft (07)ssv b torden og lynild 

med regn (18) nv b blandet luft  

17,4 

22 vnv 771,9 (13) vnv m blandet luft (07) nnv laber b blandet luft (09) nnv m blandet luft (21) 

nnv laber klar luft 

14,3 

23 nnv 771,9 (13) nnv laber klar luft (01) nv laber b blandet luft (06) vnv stiv b klar luft (17) 

nø laber klar luft 

15,2 

24 sø 768,3 (13) sø ll klar luft (03) stille klar luft (05) stille klar luft (23) ssø m klar luft 17,3 
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25 ssø 762,5 (13) ssø stiv m overtrukken luft med lidt regn (01) øsø m klar luft (18) nø stiv m 

torden og lynild med lidt regnbyger (23) stille blandet luft 

17,7 

26 nnø 760,3 (13) nnø ll klar luft (01) stille grå luft med lynild (06) nø ll diset luft (19) stille 

torden med lynild og regn (21) var b med lynild (24) ssv ll lynild 

18,5 

27 nv 760,3 (13) nv stiv m blandet luft (02) ssv m overtrukken luft med lynild (07) v laber 

noget overtrukken luft (17) nv b klar luft 

17,2 

28 ø 762,3 (13) ø ll klar luft (01) nv stilleagtig klar luft (06) vsv ll overtrukken luft (23) sv 

tyk luft med lynild 

16,4 

29 nv 761,3 (13) nv 3 rm blandet luft (01) sv b tyk luft med lynild (10) nv rm regn (21) vnv 

rm blandet luft 

16,4 

30 vnv 762,3 (13) vnv m blandet luft (01) vnv rm blandet luft (07) vnv m blandet luft (19) 

vnv ll overtrukken luft med regnbyger (21) v ll blandet luft 

14,9 

 

Juni 1756: 

Temperatur: 13,9 gr. C 

Tryk: 761,7 mm Hg 

 

 vind tryk  

Juli 1756 

Vejrligsobservationerne er fra flagskibet ”Stormarn” under sejl mellem Helsin-

gør og Kullen fra den 1.-6. juli, resten af måneden er observationerne fra fre-

gatten ”Samsøe” i Øresund. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

temp. 

1 nv 761,7  (13) nv laber blandet luft (02) nv stilleagtig blandet luft (06) v liden laber grå 

overtrukken luft (19) nv laber blandet luft 

14,8 

2 sv 756,7 (13) sv ll blandet luft (01) nv laber blandet luft (10) v laber b overtrukken luft 

(20) ønø ll blandet luft 

12,9 

3 nnv 756,7 (13) nnv b klar luft (01) n stiv b blandet luft (09) n laber b blandet luft (21) nv 

laber blandet luft 

12,9 

4 nnv 761,1 (13) nnv b klar luft (01) nv b blandet luft (07) vnv ll mest stille blandet luft (18) 12,5 
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nnv ll klar luft 

5 stille 764,8 (13) stille blandet luft (01) var ll klar luft (06) stille lille regnbyge (09) stille 

overtrukken luft (21) var ll blandet luft 

13,6 

6 nnø 764,8 (13) nnø mest stille blandet luft (01) vsv ll blandet luft (05) ssø ll blandet luft 

(23) sø laber klar luft 

14,6 

7 vsv 765,1 (E) vsv stiv b overtrukken luft (H) ssø laber b overtrukken luft (D) sø b klar luft 

(P) var laber b grå luft snuskregn (A) sv laber b grå luft regn 

14,5 

8 var 759,1 (E) var ll tordenluft (H) vsv laber b grå luft regn (D) v tyk luft regn (F) var ll 

tordenluft (P) var ll tordenluft 

13,0 

9 sø 758,5 (E) sø stiv rm tykke driveskyer (H) ø m overtrukken luft (F) øsø stiv rm grå luft 

regnbyger (P) øsø stiv b blandet luft 

15,1 

10 stille 762,1 (E) stille tordenluft (H) øsø b klar luft (F) var ll diset luft (P) nnø b tordenluft 16,3 

11 nnv 762,9 (E) nnv stiv b blandet luft (H) sv ll overtrukken luft (D) stille blandet luft (A) nv 

b klar luft 

16,1 

12 nnv 763,9 (E) nnv stiv m blandet luft (H) nv stiv b klar luft (F) n stiv b klar luft (A) nv b 

overtrukken luft 

17,1 

13 nnv 765,3 (E) nnv stiv b blandet luft (H) n b overtrukken luft (D) nv ll grå luft (A) nø laber 

b blandet luft 

17,5 

14 nv 762,9 (E) nv laber b diset luft (H) nø laber b blandet luft (F) nnø b helt diset luft med 

torden (A) nv ll diset luft 

18,4 

15 nv 763,9 (E) nv laber b diset luft (H) stille diset luft (D) sø ll tåget luft (P) stille diset luft 19,4 

16 nv 767,9 (E) nv laber b diset luft tordenskyer (H) stille diset luft (F) ssv ll diset luft tor-

denskyer (A) stille diset luft 

21,5 

17 var 766,1 (E) var mest stille iblandt med torden (H) stille diset luft (P) var b diset luft med 

torden 

22,5 

18 ønø 767,3 (E) ønø stiv b helt tyk luft og diset (H) ø stiv b diset luft (F) nø m helt tyk luft 

og diset (A) ønø stiv b diset luft 

22,5 

19 øsø 768,5 (E) øsø rm diset luft (H) ønø stiv b diset luft (F) øsø m diset luft (A) nø stiv b 

diset luft 

21,9 

20 var 766,1 (E) var laber b torden (H) ønø laber b diset luft (F) øsø laber b tordenluft (P) 

ønø stiv b tordenluft 

21,8 

21 nv 762,9 (E) nv b tyk diset luft (H) ønø laber b diset luft (D) ønø b helt tyk luft og diset 

(A) nv ll diset luft 

21,9 
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22 n 759,8 (E) n laber b tordenskyer (H) stille diset luft (D) nø laber b tordenluft (P) n laber 

b tordenskyer 

21,0 

23 var 759,1 (E) var b tykke skyer regnbyger (H) var ll blandet luft (F) ssv b tyk luft iblandt 

regn (P) vsv b tordenskyer 

20,4 

24 sv 759,8 (E) sv stiv b tordenluft (H) sv lb tordenskyer (D) sv b tordenskyer (A) var b tyk 

luft og regn 

19,1 

25 vsv 757,9 (E) vsv m stærk torden og regnbyger (H) var tyk luft og regn (D) vsv b torden-

skyer og regnbyger (P) nv m tykke driveskyer og regnbyger 

16,9 

26 vnv 761,7 (E) vnv stiv rm tykke driveskyer og regnbyger (H) nv rm tykke driveskyer (F) v 

stiv rm driveskyer (A) vnv m tykke driveskyer og regnbyger 

14,1 

27 vnv 764,1 (E) vnv stiv b driveskyer (H) vnv m tykke driveskyer (F) vnv b driveskyer (P) 

vnv laber b blandet luft 

13,5 

28 nv 766,3 (E) nv stiv b blandet luft (H) stille blandet luft (D) val ll iblandt stille blandet 

luft (A) n laber b blandet luft 

15,4 

29 n 764,1 (E) n stiv rm blandet luft (H) n m overtrukken luft (F) n stiv rm blandet luft (P) 

nv m klar luft 

16,0 

30 sv 764,8 (E) sv laber b tordenluft (H) vsv laber b blandet luft (F) sv b overtrukken luft (P) 

vsv laber b tyk luft og regn (A) sv b tyk luft og regn 

16,3 

31 vnv 760,9 (E) vnv m tyk luft, tordenskyer og regnbyger (H) var b tyk luft og regn (D) vsv 

m tyk luft og regn (F) vnv m tyk luft, tordenskyer og regnbyger (A) sv m tykke 

skyer og regnbyger   

16,1 

 

Juli 1756 

Temperatur: 17,1 gr. C 

Tryk: 762,8 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

August 1756 

 

Vind- og vejrligobservationerne er fra fregatten ”Samsøe” i Øresund. 

Gennemsnitstemperaturen for Danmark i august 1756 har jeg skønnet på bag-

grund af fregatten ”Samsøe”s vejrligobservationer, lufttryksobservationerne på 

Rundetårn og oplysninger fra avisen Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender. 

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

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

1 vnv 749,5 (E) vnv stiv 3 rm tykke skyer med regnbyger (H) ssø rm tyk luft og regnbyger 

(D) ssv stiv rm tyk luft snuskregn (F) vnv stiv 3 rm tykke skyer med regnbyger 

(P) nv stiv 3 rm tykke driveskyer og regnbyger (A) v rm tykke driveskyer 

14,0 

2 vsv 754,1 (E) vsv rm tykke driveskyer (H) vsv 3 rm tyk grå luft snuskregn (D) vsv stiv 3 

rm iblandt tykke skyer og regnbyger (F) v stiv 3 rm iblandt tykke skyer og regn-

byger (P) sv rm tykke driveskyer og regnbyger (A) vsv m tykke driveskyer og 

regnbyger  

14,0 

3 vnv 755,5 (E) vnv stiv 2 rm tykke driveskyer regnbyger (H) var m tykke skyer og regnby-

ger (D) nv 2 rm tykke driveskyer og regnbyger (F) nv stiv 2 rm tykke driveskyer 

og regnbyger (P) v stiv 2 rm tykke driveskyer og regnbyger 

14,0 

4 sv 759,1 (E) sv rm tykke driveskyer og regnbyger (H) sv 2 rm tyk grå luft (D) sv 2 rm tyk 

grå luft snuskregn (F) sv 2 rm tykke driveskyer og regnbyger (P) sv rm tykke 

skyer og regnbyger (A) vsv rm tyk luft og regn  

14,0 

5 v 758,7 (E) v stiv b driveskyer (H) sv rm tyk luft og regn (D) v m tykke driveskyer (A) 

vnv u driveskyer 

14,0 

6 nv 762,3 (E) nv stiv 2 rm driveskyer (H) vnv stiv m driveskyer (F) nv 2 rm driveskyer (P) 

nv rm driveskyer 

14,0 

7 nnv 767,3 (E) nnv m klar luft (H) nv stiv u tykke driveskyer (D) nv stiv u tykke driveskyer 

(P) nnv b klar luft 

14,0 

8 vsv 771,7 (E) vsv laber b klar luft (H) vnv laber b klar luft (F) v laber b blandet luft (A) 

var ll overtrukken luft 

15,0 

9 stille 770,5 (E) stille grå luft (H) stille grå luft (F) stille grå luft (P) nv laber b blandet luft 

Elsmark på Als: ”den 9. august begyndte høsten, og den sluttede den 4. septem-

ber. Høstresultat: 33 traver rug, 60 traver havre, 12 traver blandsæd, 12 læs ær-

ter og 6 læs tadder (dvs. boghvede)”. 

16,0 

10 sø 769,1 (E) sø b blandet luft (H) ønø laber b klar luft (F) øsø laber b klar luft (P) sø stiv 

b blandet luft 

17,0 

11 øsø 769,8 (E) øsø stiv b tordenskyer (H) ønø stiv b klar luft (F) ønø stiv b tordenskyer (P) 

øsø m tordenskyer 

18,0 

12 nø 764,1 (E) nø stiv rm grå luft (H) ønø stiv m klar luft (F) ø rm grå luft (P) nø stiv rm 

tyk luft og regn (A) nø m tyk luft og regn 

16,0 

13 ø 758,3 (E) ø stiv rm tyk luft og regn (H) ø m grå luft (D) ø rm tyk luft og regn (F) ø stiv 

rm tyk luft og regn (P) ø m tykke skyer 

16,0 
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14 nnv 761,1 (E) nnv stiv rm blandet luft (H) nø m tyk luft og snuskregn (D) nø m tyk luft og 

snuskregn (P) n stiv b blandet luft 

15,0 

15 nnv 764,5 (E) nnv laber b diset luft (H) nø laber b diset luft (F) nv b diset luft (P) nnv b di-

set luft 

16,0 

16 nv 762,9 (E) nv b diset luft (H) stille tåget luft (F) nø laber b diset luft (A) nnø ll diset luft 16,0 

17 sø 761,7 (E) sø stiv m diset luft (H) stille diset luft (F) ø stiv b diset luft (P) sø b diset luft 16,0 

18 nø 759,8 (E) nø m blandet luft (H) ønø b grå luft (F) ønø stiv rm blandet luft (P) sø laber 

b blandet luft 

17,0 

19 ønø 760,1 (E) ønø stiv b tordenluft (H) nø laber b klar luft (F) ønø stiv b tykke driveskyer 

(P) ønø m tordenluft 

18,0 

20 nø 760,5 (E) nø laber b tordenluft (H) ønø laber b blandet luft (F) var ll tordenluft (P) nø 

laber b tykke skyer iblandt snuskregn (A) nnø laber b tykke skyer iblandt snusk-

regn 

18,0 

21 nnø 761,1 (E) nnø m grå luft og snuskregn (H) nø laber b grå luft (D) nø laber b tykke 

skyer og regnbyger (F) nø m grå luft og regn (P) nnø m tyk luft og snuskregn 

(A) nø b tyk luft og snuskregn 

15,0 

22 n 762,9 (E) n m blandet luft (H) nø b grå luft (D) nnø m blandet luft (A) nnv laber b klar 

luft 

15,0 

23 nø 764,1 (E) nø b klar luft (H) nv ll klar luft (F) nø b klar luft (P) nnv ll klar luft 16,0 

24 sv 765,5 (E) sv m tordenluft (H) stille overtrukken luft (F) ssv b tordenluft (A) sv m tyk-

ke skyer og regnbyger 

16,0 

25 ssv 762,3 (E) ssv b tyk luft og regn (H) ssv stiv b tyk luft og regn (D) ssv b grå luft (P) ssv 

laber b tyk luft og regn 

16,0 

26 ssø 757,1 (E) ssø rm grå luft (H) ssø b tyk tåget luft (F) ssø m grå luft (A) ssv stiv u tyk 

luft og regn 

15,0 

27 sv 754,1 (E) sv stiv 2 rm tyk luft med regnbyger (H) ssv stiv u tyk luft og regn (D) ssv rm 

tyk luft og regn (F) sv rm tyk luft og regn (P) nv stiv 2 rm tyk luft med regnby-

ger (A) vnv stiv 2 rm tyk luft og snuskregn 

14,0 

28 nv 762,3 (E) nv m grå luft (H) vnv stiv 2 rm tyk luft og snuskregn (D) vnv 2 rm tyk luft 

og snuskregn (F) vnv 2 rm tyk luft og snuskregn (P) nv b tyk luft og snuskregn 

(A) sv b tyk luft og snuskregn 

15,0 

29 v 765,5 (E) v stiv m tykke driveskyer (H) v b tyk luft og snuskregn (D) nv m grå luft (P) 

nv m tykke driveskyer 

15,0 
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30 sv 766,1 (E) sv laber b tykke skyer (H) v laber b grå luft (D) v laber b tåget luft (P) ssv 

laber b tykke skyer 

15,0 

31 nv 762,3 (E) nv stiv 2 rm tykke skyer og regnbyger (H) nv b grå luft (D) nv stiv u tykke 

skyer (P) nv stiv 2 rm tykke skyer og regnbyger (A) nv u driveskyer 

13,0 

 

August 1756 

Temperatur: 15,4 gr. C 

Tryk: 762,1 mm Hg 

                        

 vind tryk  

September 1756 

 

Vind- og vejrligobservationerne er foretaget af fregatten ”Samsøe” til ankers i 

Øresund. 

Gennemsnitstemperaturen for Danmark i september 1756 har jeg skønnet på 

baggrund af fregatten ”Samsøe”s vejrligobservationer, lufttryksobservationerne 

på Rundetårn og oplysninger fra avisen Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender. 

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

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

temp. 

1 nv 763,3 (E) nv 2 rm driveskyer (H) nv u driveskyer (D) nv rm driveskyer (F) nv 2 rm 

driveskyer (P) nnv m blandet luft 

13,0 

2 vnv 766,1 (E) vnv b driveskyer (H) nnv b klar luft (F) vnv m driveskyer (P) v ll blandet 

luft 

14,0 

3 nv 765,5 (E) nv b klar luft (H) vnv ll overtrukken luft (F) v laber b driveskyer (P) nv laber 

b klar luft 

14,0 

4 sø 763,9 (E) sø b diset luft (H) sv ll klar luft (D) sv ll tåget luft (P) sv b diset luft 15,0 

5 var 762,9 (E) var laber b tordenskyer (H) stille klar luft (F) var laber b blandet luft (P) vsv 

laber b tordenskyer 

15,0 

6 nv 762,3 (E) nv laber b blandet luft (H) nnø ll overtrukken luft (F) n laber b overtrukken 

luft (P) nv laber b blandet luft 

15,0 

7 nv 764,5 (E) nv b klar luft (H) stille blandet luft (F) nø laber b klar luft (P) nv laber b klar 

luft 

14,0 

8 vnv 764,8 (E) vnv b klar luft (H) nv ll klar luft (F) vnv laber b klar luft (A) stille klar luft 14,0 

9 ssv 765,5 (E) ssv laber b diset luft (H) stille klar luft (F) var ll klar luft (P) nv laber b blan- 15,0 
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det luft 

10 var 762,3 (E) var ll overtrukken luft (H) stille klar luft (F) stille overtrukken luft (P) nø la-

ber b overtrukken luft 

15,0 

11 nnv 767,3 (E) nnv m diset luft (H) nv m driveskyer (D) nv stiv m driveskyer (P) nv b diset 

luft 

14,0 

12 nv 770,3 (E) nv laber b diset luft (H) vnv laber b diset luft (F) nv b diset luft (P) nnø laber 

b diset luft 

14,0 

13 nv 770,7 (E) nv laber b tordenskyer (H) stille diset luft (F) var ll tordenskyer (P) nv laber 

b driveskyer 

14,0 

14 sø 767,5 (E) sø 2 rm tykke driveskyer (H) nø m tåget luft (F) øsø stiv m driveskyer (P) sø 

2 rm tykke driveskyer 

14,0 

15 sø 762,9 (E) sø stiv 3 rm tykke skyer og regnbyger (H) øsø stiv 2 rm tykke skyer (D) øsø 

stiv 2 rm regnbyger (F) øsø stiv 3 rm tykke skyer og regnbyger (A) sø 2 rm grå 

luft stærk lynen og regnbyger 

13,0 

16 ø 762,9 (E) ø stiv rm driveskyer (H) sø 2 rm grå luft stærk lynen og regnbyger (D) sø 2 

rm tykke driveskyer (P) ø stiv rm driveskyer  

14,0 

17 øsø 761,7 (E) øsø 3 rm klar luft (H) øsø rm klar luft (F) sø stiv rm klar luft (P) øsø stiv 3 

rm klar luft 

13,0 

18 øsø 760,5 (E) øsø 3 rm klar luft (H) sø 2 rm klar luft (F) øsø stiv 2 rm klar luft (P) øsø m 

klar luft 

13,0 

19 øsø 766,1 (E) øsø stiv rm klar luft (H) ønø rm klar luft (F) øsø stiv rm driveskyer (P) m nø 

stiv rm klar luft 

13,0 

20 nø 771,1 (E) nø m tykke driveskyer (H) ønø rm driveskyer (F) ø stiv rm driveskyer (P) nø 

m tykke driveskyer 

12,0 

21 ø 766,5 (E) ø rm tyk luft og regn (H) nø rm grå luft (D) nø rm tyk luft og regn (F) nø rm 

tyk luft og regn (P) øsø m tyk luft og regn (A) øsø m tyk luft og regn  

12,0 

22 var 765,5 (E) var laber b blandet luft (H) øsø m tyk luft og regn (D) øsø m grå luft (P) var 

laber b blandet luft 

12,0 

23 nv 766,5 (E) nv b klar luft (H) nnø ll klar luft (F) var ll klar luft (P) nnø laber b overtruk-

ken luft 

13,0 

24 sø 768,3 (E) sø laber b blandet luft (H) ønø dog mest stille tyk grå luft (F) var ll tyk grå 

luft (P) sø laber b blandet luft 

13,0 

25 ssv 770,5 (E) ssv laber b klar luft (H) sø ll klar luft (F) sø laber b klar luft (P) vsv ll klar 13,0 
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luft 

26 s 772,3 (E) s laber b klar luft (H) sø laber b klar luft (F) ssv ll klar luft (P) ssv b blandet 

luft 

13,0 

27 vsv 769,8 (E) vsv m grå luft (H) vsv m overtrukken luft (P) vsv m tyk luft snuskregn 13,0 

28 nnv 770,5 (E) nnv stiv rm klar luft (H) vnv rm klar luft (F) nv stiv rm klar luft (P) vnv la-

ber b diset luft 

12,0 

29 sø 764,8 (E) sø laber b grå luft (H) v ll overtrukken luft (F) stille grå luft og regn (P) øsø 

m grå luft 

12,0 

30 sø 757,1 (E) sø stiv rm grå luft (H) ø rm grå luft (F) sø stiv rm grå luft (A) ø stiv rm tyk 

luft og snuskregn 

12,0 

 

September 1756 

Temperatur: 13,4 gr. C 

Tryk: 765,8 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

Oktober 1756 

 

Vind- og vejrligobservationerne er foretaget af fregatten ”Samsøe” til ankers i 

Øresund. 

Gennemsnitstemperaturen for Danmark i oktober 1756 har jeg skønnet på bag-

grund af fregatten ”Samsøe”s vejrligobservationer, lufttryksobservationerne på 

Rundetårn og oplysninger fra avisen Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender. 

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

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

temp. 

1 sv 759,5 (E) sv laber b tykke driveskyer (H) ø m grå luft (F) øsø m blandet luft (P) ssv la-

ber b tykke driveskyer 

12,0 

2 nnv 763,5 (E) nnv laber b klar luft (H) vnv laber b tykke skyer (F) nv b klar luft (P) var la-

ber b klar luft 

12,0 

3 ssv 759,5 (E) ssv m blandet luft (H) var b blandet luft (F) ssv m blandet luft (A) sv stiv m 

tyk luft og regn 

13,0 

4 sv 750,5 (E) sv 2 rm tyk luft og regnbyger (H) vsv stiv m tyk luft og regn (D) vsv m 

blandet luft (P) ssv 3 rm tyk luft og regnbyger (A) ssv 3 rm tyk luft og stærk 

12,0 
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regn 

5 sv 742,5 (E) sv 3 rm tykke driveskyer og regnbyger (H) vsv 3 rm tykke driveskyer og 

regnbyger (D) sv 2 rm tykke skyer og regnbyger (F) nv 3 rm tykke driveskyer 

og regnbyger (P) sv 3 rm tykke driveskyer og regnbyger  

12,0 

6 nv 751,9 (E) nv stiv rm driveskyer (H) sv m tykke driveskyer (D) sv m tykke driveskyer 

og regnbyger (F) sv rm driveskyer og regnbyger (P) vsv m driveskyer 

11,0 

7 ssv 732,7 (E) ssv u tyk luft og regn (H) sv 2 rm tyk luft (D) ssv 3 rm tyk luft og regn (F) 

ssv storm tyk luft og regn (P) var m tyk luft og regn (A) nø m driveskyer og 

regnbyger 

13,0 

8 n 743,5 (E) n 3 rm grå luft snuskregn (H) nø m tykke driveskyer og regnbyger (D) nø 

stiv u tyk luft og regn (F) n 3 rm grå luft snuskregn (P) n 3 rm grå luft 

  9,0 

9 nv 760,1 (E) nv b klar luft (H) nnø m driveskyer (F) nv b klar luft (P) vnv laber b klar luft   8,0 

10 vsv 760,5 (E) vsv rm grå luft og snuskregn (H) sv m tyk luft (D) sv m tyk luft og snusk-

regn (F) sv stiv m tyk luft og regn (P) vsv rm grå luft og snuskregn 

10,0 

11 sø 756,5 (E) sø rm overtrukken luft (H) sø b blandet luft (F) sø m blandet luft (P) sø stiv 

rm tykke driveskyer 

10,0 

12 sv 747,9 (E) sv stiv rm tyk luft og regn (H) ssø stiv rm klar luft (F) sø stiv rm tyk grå luft 

(P) ssv m tyk luft og regn (A) sv b tyk luft og regn 

  9,0 

13 sv 749,8 (E) sv b blandet luft (H) var b tyk luft og regn (D) sø laber b tyk luft og regn (P) 

sv m klar luft 

  9,0 

14 ssv 756,9 (E) ssv b klar luft (H) sv m klar luft (F) ssv m klar luft (P) ssv stiv b klar luft   9,0 

15 ønø 761,7 (E) øsø m driveskyer (H) sø stiv m klar luft (F) øsø stiv m driveskyer (P) ø b grå 

luft 

  8,0 

16 øsø 758,7 (E) øsø rm driveskyer (H) ø b grå luft (F) sø stiv m tykke driveskyer (P) øsø rm 

tyk grå luft 

  8,0 

17 ø 757,9 (E) ø stiv rm diset luft (H) ø m blandet luft (F) ø stiv rm diset luft (P) øsø m tyk-

ke driveskyer 

  8,0 

18 var 758,5 (E) var ll blandet luft (H) sø m klar luft (F) stille diset luft (P) var ll blandet luft   8,0 

19 nø 765,5 (E) nø stiv m tykke driveskyer (H) var laber b grå luft (F) ønø stiv m grå luft (P) 

nø rm overtrukken luft 

  7,0 

20 øsø 768,3 (E) øsø m tykke skyer og regnbyger (H) ø rm tykke driveskyer (F) ø m grå luft 

(P) øsø stiv m tykke skyer og regn 

  7,0 

21 øsø 768,7 (E) øsø m grå luft (H) ø rm grå luft (F) øsø m grå luft (P) øsø m grå luft   7,0 
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22 sø 767,9 (E) sø stiv m klar luft (H) ø stiv m klar luft (F) sø stiv m klar luft (P) øsø b klar 

luft 

  7,0 

23 ø 769,1 (E) ø b tykke skyer og regnbyger (H) ønø b blandet luft (F) sø b tykke skyer og 

regnbyger (P) ø b tykke skyer og regnbyger 

  7,0 

24 sø 769,8 (E) sø u grå luft (H) ø m blandet luft (F) nø m tykke driveskyer (P) ønø u tykke 

driveskyer (A) ønø u klar luft 

  7,0 

25 ønø 769,8 (E) ønø m klar luft (H) ø stiv m klar luft (F) nø m klar luft (P) ønø b klar luft   6,0 

26 nv 769,1 (E) nv laber b klar luft (H) ønø b klar luft (F) ønø laber b klar luft (P) var laber b 

klar luft 

  6,0 

27 stille 774,8 (E) stille klar luft (H) ønø laber b klar luft (F) var ll klar luft (P) var laber b klar 

luft 

  6,0 

28 vnv 773,9 (E) vnv m blandet luft (H) vnv laber b klar luft (F) vnv m driveskyer (P) nv u 

blandet luft (A) nv u klar luft 

 7,0 

29 nnv 770,1 (E) nnv b grå luft (H) nv u klar luft (D) nv u blandet luft (F) nnv u overtrukken 

luft (P) nnv laber b grå luft 

 7,0 

30 nnv 769,8 (E) nnv ll grå luft (H) nnv ll grå luft (F) nnv laber b grå luft (A) sv laber b blan-

det luft 

 8,0 

31 v 761,5 (E) v laber b grå luft (H) ssv b blandet luft (F) ssv m blandet luft (P) vsv b grå 

luft 

 9,0 

 

Oktober 1756 

Temperatur: 8,8 gr. C 

Tryk: 760,3 mm Hg 

 

Den 7. oktober 1756 forekom den store vandflod i Holsten.  

 

Ifølge fregatten ”Samsøe”, i det 5te glas i vagten fra kl. 8-12, altså kl. 10,30 storm med ødelæggel-

ser på skibe i Øresund. I vagten fra kl. 00-04 var vinden sv 2rm (vindstyrke 6) med tyk luft, og i 

vagten kl. 04-08 var vinden ssv 3rm (vindstyrke 7) med tyk luft og regn, i vagten fra kl. 12-16 ssv u 

(vindstyrke 8) med tyk luft og regn, i vagten kl. 16-20 var vinden variabel m (vindstyrke 4) med tyk 

luft og regn, i vagten kl. 20-24 var vinden nø m (vindstyrke 4) med driveskyer og regnbyger.  

 

Ifølge vagtskibet ”Færøe” til ankers ved Slibshavn i Store Bælt var vinden kl.01 ssv stiv rm (vind-

styrke 6) med blandet luft, kl. 05 ssv stiv rm (vindstyrke 6) med blandet luft, kl. 08 ssv u (vindstyr-

ke 8) med hårde regnbyger, kl. 13 ssv stiv u (vindstyrke 9) med tyk luft og regn, kl. 18 vnv u (vind-

styrke 8), kl. 01 den 8. oktober nv stiv rm (vindstyrke 6) med tyk luft.   
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 vind tryk  

November 1756 

 

Vind- og vejrligobservationerne er foretaget af fregatten ”Samsøe” til ankers i 

Øresund. 

Gennemsnitstemperaturen for Danmark i november 1756 har jeg skønnet på 

baggrund af fregatten ”Samsøe”s vejrligobservationer, lufttryksobservationerne 

på Rundetårn og oplysninger fra avisen Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender. 

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

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

temp. 

1 nnø 750,9 (E) nnø 3 rm grå luft (H) nv stiv m tyk luft og regn (D) nv rm tyk luft og regn 

(P) nø 3 rm grå luft 

 7,0 

2 vsv 762,9 (E) vsv m blandet luft (H) var b grå luft (F) vsv m blandet luft (P) vsv u over-

trukken luft 

 9,0 

3 sv 754,5 (em) sv stiv rm tyk luft (H) vsv rm overtrukken luft (F) ssv stiv rm tyk luft (P) 2 

rm tyk luft og regn (A) sv stiv rm tyk luft og regn 

 9,0 

4 nnv 748,7 (E) nnv u tykke driveskyer og regnbyger (H) sv stiv rm tykke driveskyer og 

regnbyger (D) sv 3 rm tykke driveskyer og regnbyger (F) vnv stiv u driveskyer 

og snebyger (P) nø 3 rm grå luft 

 7,0 

5 ssv 758,1 (E) ssv stiv 2 rm regn (H) var b grå luft (F) ssv m blandet luft (P) ssv u tyk luft 

og regn (A) ssv stiv u tyk luft og regn 

 7,0 

6 var 739,5 (E) var ll tyk luft og regn (H) sv 2 rm tyk luft og regn (F) nv b regnbyger (P) n 

m tykke driveskyer 

 7,0 

7 nnø 760,9 (E) nnø 3 rm klar luft (H) nnø rm tyk luft (F) nnø 3 rm driveskyer (P) nø u klar 

luft 

 4,0 

8 var 773,3 (E) var ll klar luft (H) nø b klar luft (F) øsø laber b klar luft (P) sø laber b klar 

luft 

 3,0 

9 ssø 774,8 (E) ssø b klar luft (H) ssø laber b klar luft (F) ssø b klar luft (P) ssø laber b klar 

luft 

 4,0 

10 var 772,5 (E) var b grå luft (H) øsø b overtrukken luft (D) øsø laber b grå luft og snusk-

regn (P) var b grå luft 

 5,0 

11 nnv 768,5 (E) nnv m tykke driveskyer (H) vnv laber b grå luft (F) nv m driveskyer (P) nnv 

m tykke driveskyer 

 5,0 
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12 nv 767,9 (E) nv m grå luft (H) nnv m grå luft (F) nnv m grå luft (P) nnø laber b grå luft  5,0 

13 stille 769,8 (E) stille tåget luft (H) nnø b grå luft (D) nø laber b tyk luft (P) var dog mest 

stille tåget luft  

 5,0 

14 ssv 769,8 (E) ssv m klar luft (H) sv m grå luft (F) ssø m driveskyer (P) ssv m klar luft  5,0 

15 sv 763,9 (P) sv b tyk luft (H) stille tyk tåget luft (F) ssv b tåget luft (A) sv u grå luft  7,0 

16 ssv 754,5 (E) ssv m tyk luft og regn (H) sv u grå luft (D) sv u grå luft (F) sv u grå luft (P) 

ssv m tyk luft og regn 

 8,0 

17 sv 741,5 (E) sv rm tyk luft og regn (H) ssv m tyk luft og regn (F) sv stiv m tyk luft og 

regn (P) sv rm tyk luft og regn (A) ssv en rebet u tyk luft og regn 

 8,0 

18 nø 744,5 (E) nø 3 rebet u grå luft (H) v 2 rm grå luft (D) nv u tyk luft og snebyger (F) nv 

u grå luft (P) nø 3 rebet u tykke driveskyer og haglbyger (A) nnø m klar luft 

 3,0 

19 var 753,1 (E) var u tykke driveskyer med snebyger og frost (H) var b klar luft (D) sv u 

overtrukken luft (F) ssø u tykke skyer og snebyger (P) sv u tykke driveskyer 

med snebyger og frost 

-1,0 

20 nv 752,9 (E) nv m tykke driveskyer og snebyger (H) var b driveskyer og temmelig frost 

(D) var b tykke skyer og snebyger og frost (F) vsv b tykke skyer og snebyger og 

frost (P) nv m klar luft og stærk frost (A) nv b klar luft og frost 

-3,0 

21 nnø 752,9 (E) nnø m klar luft og frost (H) vsv b klar luft og frost (D) nø m tyk luft med 

snefog og stærk frost (F) nnø m klar luft og frost (P) var b tyk luft og snebyger 

(A) sv var b tyk luft og snebyger 

-5,0 

22 nv 749,8 (E) nv rm tykke driveskyer og haglbyger (H) sv b tyk luft (F) vnv rm tykke dri-

veskyer (P) nv rm tykke driveskyer og haglbyger (A) n b klar luft og frost 

-1,0 

23 sø 749,1 (E) sø ll klar luft og frost (H) nnø b klar luft og frost (D) nø laber b klar luft og 

stærk frost (F) var ll klar luft og frost (P) sv laber b klar luft med frost (A) sv b 

klar luft og frost 

-4,0 

24 sv 749,3 (E) sv stiv m grå luft (H) v u tykke driveskyer og frost (D) v u snebyger og frost 

(F) sv m driveskyer og frost (P) vsv stiv m tykke skyer og snebyger (A) v m tyk 

luft og snebyger 

-2,0 

25 nv 753,3 (E) nv b klar luft og frost (H) vnv rm sne- og haglbyger (D) var sne- og haglby-

ger (P) sv b klar luft og frost (A) vnv u klar luft og frost 

-3,0 

26 ssv 753,3 (E) ssv stiv 3 rm tyk luft og regn (H) vsv u overtrukken luft snebyger og frost 

(F) ssv en rebet u grå luft (P) ssv u tyk luft og regn (A) vsv 3 rm tyk luft og regn  

 2,0 

27 nnv 750,9 (E) nnv u tykke driveskyer og frost med sne- og haglbyger (H) vsv rm tykke 

skyer og haglbyger (D) nø rm stiv m klar luft og frost (F) nø stiv m klar luft og 

-1,0 
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frost (P) nv u snefog og frost (A) nv u sne og hagl og frost 

28 nnv 761,9 (E) nnv b klar luft frost (H) nnv rm snebyger, haglbyger og sludbyger og frost 

(D) var m tykke driveskyer og haglbyger og frost (F) n u klar luft og frost (P) 

nnv m klar luft og frost (A) nnv m klar luft med frost 

-3,0 

29 sv 767,5 (E) sv b tyk luft og regn (H) vnv m klar luft og frost (F) vsv b tyk luft sne og 

frost (P) ssø u tyk luft og regn (A) ssø u tyk luft og snuskregn 

 0,0 

30 ssv 767,5 (E) ssv laber b tyk luft (H) ssø u tyk luft og snuskregn (D) ssø u tyk luft snusk-

regn (F) sv u tyk luft og snuskregn (P) sv ll tåget luft 

 4,0 

 

November 1756 

Temperatur: 3,0 gr. C 

Tryk: 757,6 mm Hg 

 

 

 vind tryk  

December 1756 

Vind- og vejrligsobservationerne er foretaget af fregatten ”Samsøe” til ankers i 

Øresund, den 25. december dog ved Ven. Den 26. og 27. december til ankers 

ved Kastelspynten. Den 28. december løb fregatten ind i flådehavnen på Hol-

men. 

Gennemsnitstemperaturen for Danmark i december 1756 har jeg skønnet på 

baggrund af fregatten ”Samsøe”s vejrligobservationer, lufttryksobservationerne 

på Rundetårn og oplysninger fra avisen Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender. 

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

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

temp. 

1 sv 763,5 (E) sv laber b tåget luft (H) vsv b tåget luft (D) vsv b tyk gå luft (F) vsv b tåget 

luft (P) nv b tåget luft 

 3,0 

2 nnø 765,5 (E) nnø rm grå luft (H) nø m grå luft (F) nø rm grå luft (P) ønø rm grå luft  3,0 

3 ø 772,3 (E) ø b grå luft (H) ø b tykke driveskyer (F) ønø laber b tyk grå luft (P) ønø b 

grå luft 

 2,0 

4 øsø 773,5 (E) øsø stiv rm tykke driveskyer (H) ø stiv m grå luft (F) øsø stiv rm tykke dri-

veskyer (P) øsø u klar luft og frost (A) øsø u klar luft og frost 

 1,0 

5 ssø 770,5 (E) ssø m tykke driveskyer og frost (H) øsø u klar luft og frost (D) øsø b klar 

luft og frost (F) ssø m tykke driveskyer og frost (P) var ll blandet luft og frost 

(A) var ll blandet luft og frost 

-2,0 
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6 nø 770,5 (E) nø m driveskyer og frost (H) ønø m grå luft og frost (D) var b grå luft og 

frost (F) ønø m grå luft og frost (P) ø 2 rm driveskyer og frost (A) ø rm drive-

skyer og frost 

-2,0 

7 ønø 772,9 (E) ønø b overtrukken luft og frost (H) ø rm overtrukken luft og frost (D) ø u 

overtrukken luft og frost (F) ø u overtrukken luft og frost (P) ønø b overtrukken 

luft og frost (A) nnv m grå luft og frost 

-3,0 

8 nø 771,7 (E) nø m driveskyer og frost (H) nnv m grå luft og frost (D) nø m grå luft og 

frost (F) nv m driveskyer og frost (P) nø m overtrukken luft og frost (A) nnø b 

overtrukken luft og rimfrost 

-3,0 

9 sv 771,3 (E) sv m overtrukken luft (H) var ll overtrukken luft og rimfrost (D) vnv b over-

trukken luft og frost (F) sv m overtrukken luft og frost (P) v rm overtrukken luft 

 2,0 

10 vnv 770,5 (E) vnv u grå luft (H) nv m tyk grå luft (D) nv u tyk luft og snuskregn (P) vnv u 

grå luft 

 3,0 

11 v 769,1 (E) v ll tyk luft og snuskregn (H) sv ll tyk luft (F) nv laber b tyk luft og snusk-

regn (P) nv ll tyk luft og snuskregn (A) v mest stille tyk luft og snuskregn 

 3,0 

12 sø 768,9 (E) sø m grå luft (H) v mest stille tyk luft og snuskregn (D) var b tyk luft og 

snuskregn (P) sø 2 rm grå luft 

 3,0 

13 sø 768,5 (E) sø stiv 2 rm grå luft (H) sø stiv rm grå luft (F) sø u grå luft (A) sø stiv 2 rm 

driveskyer og frost driveskyer og frost 

 1,0 

14 ssø 762,7 (E) ssø 3 rm tykke driveskyer (H) sø stiv 2 rm driveskyer og frost (F) ssø stiv 2 

rm driveskyer og frost (P) ssø 3 rm tykke driveskyer 

 1,0 

15 sø 760,5 (E) sø m tyk luft snuskregn (H) sø 2 rm tyk luft og regn (D) sø 2 rm tyk luft og 

regn (F) sø 2 rm tyk luft og regn (P) sø m tyk luft og snuskregn (A) sø rm tyk 

luft og snuskregn 

 3,0 

16 ssø 757,9 (E) ssø 2 rm tyk luft og snuskregn (H) sø rm tyk luft og snuskregn (D) sø stiv rm 

tyk luft og snuskregn (F) ssø stiv rm tyk luft og snuskregn (A) ssø u tyk luft med 

snefog 

 3,0 

17 ssø 759,8 (E) ssø u tyk luft og snuskregn (H) ssø u snefog (D) sø 3 rm snefog (F) ssø 2 rm 

tyk luft med snuskregn (P) ssø b tyk luft og snuskregn 

 1,0 

18 ssø 765,5 (E) ssø m tåget luft (H) sv ll tåget luft (F) ssø m tyk luft og snuskregn (P) ssø 

stiv rm tyk luft 

 2,0 

19 s 767,7 (E) s 2 rm grå luft (H) sø 2 rm grå luft (F) sø 2 rm grå luft (P) ssø 3 rm grå luft  3,0 

20 sø 768,9 (E) sø rm grå luft (H) ssø 3 rm tyk luft (F) sø 2 rm grå luft (P) sø rm tyk luft 

iblandt sne (A) sø m tyk luft iblandt sne 

 2,0 
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21 sø 771,1 (E) sø stiv m grå luft (H) øsø tyk luft iblandt sne (F) sø m tyk luft iblandt sne 

(A) øsø u tyk luft 

 1,0 

22 var 776,7 (E) var ll grå luft (H) øsø b grå luft (F) ssø m grå luft (P) ø u grå luft (A) øsø u 

grå luft 

 2,0 

23 øsø 775,7 (E) øsø b grå luft (H) øsø laber b grå luft (F) var grå luft (P) sø laber b grå luft  2,0 

24 øsø 775,5 (E) øsø u grå luft (H) sø laber b grå luft (F) ssø b grå luft (P) ssø u grå luft (A) 

øsø b grå luft 

 2,0 

25 øsø 775,1 (E) øsø m driveskyer (H) øsø laber b grå luft (F) øsø laber b driveskyer (P) øsø 

m driveskyer 

 2,0 

26 øsø 769,8 (E) øsø m klar luft (H) øsø m klar luft (F) sø m klar luft (P) øsø m klar luft  2,0 

27 sø 765,1 (E) sø rm overtrukken luft haglbyger (H) øsø m klar luft (D) øsø stiv m over-

trukken luft haglbyger (P) s m grå luft 

 1,0 

28 nv 762,5 (E) nv laber b blandet luft (D) stille tyk luft (F) vnv laber b tåget luft  2,0 

29     

30     

31     

 

December 1756 

Temperatur: 1,5 gr. C 

Tryk: 768,5 mm Hg 
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VEJRET I 1757  

 

 

1757 Temperatur 7,5 gr. C.  Det var stærk storm i København den 14. januar og den 26. februar i 

København og ved Eiderstedt., ligeledes stærk storm fra den 23.-25. med stærkt stormfald. Der var 

formentlig en del is i farvandene fra den 10. januar-10. februar. Stærkt nordlys den 22. marts og 

nordlys den 15. og 16. september, den 22. oktober, den 12. november og den 6. december. Helt 

ekstremt varmt i juli- den varmeste måned i tidsrummet 1719-2014. Den 16. faldt der hagl så store 

som nødder i København. Det var ekstremt varmt den 15., 20. og 21. juli. Det var meget koldt i 

oktober. 

Januar 

 

(Der foreligger kun lufttryks-

observationer).  

 

Meget kold. 

 

Ifølge Speerschneider var der 

skibsfart indtil den 10/1. Der 

var is på Seinen fra den 1/1-

20/1. Og der tales om den stær-

ke og langvarige frost. Det for-

modes, at der har været stærk 

frost fremtil den 20. 

 

Lufttrykket var højest den 7. og 

lavest den 26., hvor det var ek-

stremt lavt. 

 

Lufttrykket var højt fra den 1.-

10., i resten af måneden var 

lufttrykket lavt. 

 

Der var lavtrykspassager fra 

den 11.-14., den 19. og 20. og 

den 25. og 26. 

 

Ifølge Luxdorph var det den 

13. sne og kulde. Dette vejr 

fortsatte den 14., nu også med 

Februar 

 

(Der foreligger kun lufttryks-

og temperaturobservationer). 

 

Normal.  

Det var meget koldt i de første 

dage af måneden, især fra den 

1.-3. Fra den 7.-14. var det 

mindre streng frost, den 15. var 

det stærk frost, derefter slog 

det om i tø, og det var tøvejr i 

resten af måneden. 

 

Ifølge Luxdorph begyndte det 

at tø om aftenen den 6. 

 

Den 10. brød isen op ved Fanø. 

 

Ifølge Luxdorph var det tøvejr 

i perioden fra den 18.-28. og 

stærk storm i København den 

26. 

 

Samme dag meldes der også 

om stor storm ved Eiderstedt. 

 

Der var lavtrykspassager fra 

den 6.-9., den 14., og den 26. 

og 27.  

Marts 

 

(Der foreligger kun vejrligsob-

servationer fra den 12. marts). 

 

Meget kold.  

Det blev frost og vinterligt fra 

den 3., og fortsatte så med 

frostvejr indtil den 18., fra den 

6.-10. endda med stærk frost. 

Efter en forholdsvis mildning 

fra den 12.-16. med let frost, 

skiftevis med tø, blev det kort-

varigt stærkere frost den 17. og 

18., hvorefter det slog over i 

varigt tøvejr dog med kortva-

rigt kuldefremstød den 26. og 

27. Fra den 28. var det varmt 

for årstiden. 

 

Vinden var den 12. og 13. i 

vest og NV, den 14. i SØ, den 

15. i NV, den 16. og 17. i NØ, 

fra den 18. var vinden i SV, 

den 25. og 26. dog i NV. 

 

Det blæste stærk storm den 23. 

og 24., og storm den 25. Det 

blæste med vindstyrke 9 den 

21. og 22. og med vindstyrke 8 
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stærk storm. 

 

Ifølge Luxdorph var der i dage-

ne fra den 14.-18. problemer 

med at få posten fra Hamborg 

frem på grund af frost. 

 

Ifølge Luxdorph var det den 

25. stærkt snefald mellem Kø-

benhavn og Nærum. 

 

Det var meget koldt den 1. 

februar. 

 

En mildning satte formentlig 

ind omkring den 20., men på 

bagsiden af det meget dybe 

lavtryk den 26. satte formentlig 

en ny kuldebøge ind.  

 

Månedens middeltemperatur 

formodes at have været -2 gr. 

C. 

 

Temperatur: -2,0 gr. C 

 

I forbindelsen med lavtrykket 

den 6. trængte en mildning 

frem, men på bagsiden trængte 

allerede den 9. ny kulde frem. 

 

Lufttrykket var højest den 2. og 

lavest den 14. 

 

Temperatur: -0,4 gr. C 

den 16., 18. og 31. 

 

Der faldt sne den 16., og slud 

den 18. og 21., siden regn. Fra 

den 22. faldt nedbøren som 

regn, den 26. dog som sne. 

 

Det tordnede den 29. 

 

Lufttrykket var højest den 27. 

og lavest den 16. og 24. Luft-

trykket var gennemgående lavt 

måneden igennem. 

 

Der var lavtrykspassager den 3. 

og 4., 11.-16., 19.-21., 24., 28. 

og 29. og den 31. 

 

Ifølge snaven ”Færø” var det 

stærk frost natten mellem den 

16. og 17. og frost natten mel-

lem den 17. og 18. Det var 

dagsfrost den 26. og frost den 

27. indtil middag. 

 

Ifølge Luxdorph var det tøvejr 

den 1. og 2., men begyndte så 

at fryse den 3. efter 14 dages 

tøvejr. Ligeledes ifølge Lux-

dorph var det den 8. stærk 

vedvarende frost. Ifølge Lux-

dorph var det stærkt nordlys 

den 22. om aftenen. Ifølge 

Luxdorph var det fra den 23. 

stærk storm og kulde, der vare-

de i 3 dage. Stormen var stær-

kest om natten og varede i 30 

timer. Stormen blæste hele 

stykker af skove om og gjorde 

nogen skade i Holsten. 
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Temperatur: 0,1 gr. C 

April 

 

Kold. 

Vejret var koldt fra den 3.-8., 

fra den 14.-17., og fra den 24.-

27. Det var varmt for årstiden 

fra den 20.-23. 

 

Den 1. og 2. var vinden i syd, 

fra den 3.-8. i NV. Fra den 9.-

14. var vinden på ny i syd. Fra 

den 19.-21. i SØ, derefter skif-

tende, fra den 28.-30. dog i 

NØ. 

 

Gennemgående svage vinde, 

den stærkeste vind var frisk 

vind den 2., 8., 17. og 18. 

 

Nedbøren faldt som regn, den  

4. og 16., dog som hagl, og den 

15., som regn og hagl. Den 23. 

faldt nedbøren som regn siden 

som slud. Den 12. faldt der 

stærk regn. 

 

Det tordnede den 20. og 23.  

 

Den 6. om morgenen observe-

rede fregatten ”Christiansøe” 

rimfrost. Den 21. melder fre-

gatten om tilstrømning af varm 

luft, ligeledes den 28. Den 24. 

observerede fregatten tilstrøm-

ning af kold luft. 

 

Luxdorph omtaler stærk torden 

og lynild i København den 21. 

Maj 

 

Meget kold.  

Det var koldt fra den 4.- 23. 

Det var forholdsvis varmt fra 

den 28.-31. 

 

Vinden var i øst og NØ frem til 

den 7., derefter kortvarigt i vest 

den 8. og 9., så i SØ og øst 

frem til den 17. Fra den 18.-27. 

var vinden i NV., fra den 28.-

31. var vinden i SØ. 

 

Det blæste med vindstyrke 8 

den 19.  

 

Nedbøren faldt som hagl den 4. 

og 23. og delvis som hagl den 

26. ellers som regn. Der faldt 

vedholdende regn den 6. og 

17., og stærk regn den 14. og 

15. 

 

Det tordnede den 1. 

 

Der var lavtrykspassager fra 

den 6.-8., den 11. og 12., fra 

den 15.-17., og den 23. og 24. 

 

Fregatten ”Christiansøe” mel-

der den 13. om tilstrømning af 

kold luft. 

 

Luxdorph oplyser, at det den 4. 

og 5. var regn og kulde, ligedes 

den 13. Den 14. endog regn og 

stærk kulde. Den 15. regn og 

Juni 

 

Meget varm.  

Det var meget varmt fra den 3.-

5., derefter køligt fra den 7.-9. I 

resten af måneden var det me-

get varmt, bortset fra den 25.  

 

Der var hedebølge fra den 3.-

5., fra den 12.-15., og fra den 

18.-20. Det var især varmt den 

14. 

 

Vinden var i øst og stille frem 

til den 19., derefter gik vinden i 

SV, vest og NV frem til den 

26. Fra den 27.-29. var vinden i 

NØ. 

 

Det blæste med vindstyrke 8 

den 25. 

 

Det tordnede den 1. og 19. 

 

Det var tørvejr fra den 2.-5. og 

fra den 8.-19., og fra den 24.-

28. 

 

Fregatten ”Christiansøe” mel-

der om tilstrømning af varm 

luft den 1., den 4. og 5., og fra 

den 8.-13., samt den 15., og 17. 

 

Luxdorph oplyser, at det den 3. 

var stærk varme, at der efter 

stærk tørke faldt nogen torden-

regn den 19. Den 23. var det 

køligt med blæst. 
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efterfulgt af regn om natten. 

Ligeledes at der i København 

den 23. var torden og lynild 

med stærkt snefald. Den 27. 

kom varmen for alvor i luften. 

 

Der var lavtrykspassager den 

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

21.-23. 

 

Lufttrykket var højest den 6. og 

lavest den 13. 

 

Temperatur: 4,8 gr. C 

kulde. Den 16. var det solskin 

og mildt vejr. Den 17. faldt der 

stærk regn i København. 

 

Lufttrykket var højest den 27. 

og lavest den 17. 

 

Temperatur: 9,0 gr. C 

 

Lufttrykket var højest den 13. 

og lavest den 7. 

 

Temperatur: 16,9 gr. C 

Juli 

 

Helt usædvanlig varm. 

Det var hedebølge fra den 5. og 

i stort set resten af måneden. 

Det var især varmt fra den 5.-

7., 10.-16., og fra den 18. og 

måneden ud. Det var ekstremt 

varmt den 15., 20. og 21. 

 

Vinden var i NV frem til den 

4., derefter i SØ og stille fra 

den 5.-7., så i nord fra den 8.-

12., fra den 13.-22. var vinden 

mest i syd og SØ. Fra den 23.-

25. var vinden i syd og vest.  

Fra den 26.-31. var vinden i 

syd og øst. 

 

Vinden var stort set svag må-

neden igennem. Den stærkeste 

vind var den 18. med frisk 

vind. 

 

Det var tørvejr fra den 4.-7., 9.-

18., og fra den 24.-27. 

August 

 

Meget varm. 

Der var hedebølge fra den 2.-

11. Det var køligt fra den 17. 

og måneden ud, bortset fra den 

25., hvor det var varmt. 

 

Vinden var i SØ fra den 1.-3., 

derefter mest i NØ, fra den 12. 

i NV, fra den 16.-20. i øst og 

NØ. Fra den 21. var vinden i 

syd og SV. 

 

Det blæste med stormstød den 

13. og med vindstyrke 8 den 1. 

og 29. 

 

Det tordnede den 3., 17., 20. 

(stærk torden) og den 25. 

 

Det var tørvejr fra den 5.-12., 

og fra den 14.-16. 

 

Fregatten ”Christiansøe” mel-

der om tilstrømning af varm 

September 

 

Varm.  

Det var sommerligt varmt frem 

til den 21., fra den 22.-25. var 

det normalt og køligt, og fra 

den 26. koldt for årstiden. 

 

Vinden var i NV og NØ frem 

til den 8., derefter i SØ til den 

11., den 12. i NØ, og fra den 

13.-15. i NV og vest. Fra den 

16. var vinden i NØ og øst, den 

28. og 29. dog i vest og den 30. 

i nord. 

 

Det blæste med vindstyrke 8 

den 21., 22., 23. og 24. 

 

Det var tørvejr fra den 1.-7., fra 

den 11.-18. og fra den 20.-22. 

 

Der faldt hagl den 30. 

 

Fregatten ”Christiansøe” mel-

der om tilstrømning af kold luft 
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 Der faldt hagl den 16. og 23. 

 

Fregatten ”Christiansøe” mel-

der om tilstrømning af varm 

luft den 6. og 7., fra den 10.-

15., den 20. og 21. og den 26. 

og 27. 

 

Det tordnede den 15., 21., 22., 

28. og 31. 

 

Luxdorph oplyser, at der den 

16. faldt usædvanlig store hagl, 

så store som nødder, der slog 

mange ruder i stykker i Køben-

havn. Ligeledes, at der faldt 

stærk tordenregn i Nærum den 

22. om morgenen, og at det den 

31. var stærk torden og regn i 

Nærum. 

 

Lufttrykket var højest fra den 

9.-11., og lavest den 22. Luft-

trykket var gennemgående højt 

måneden igennem.  

 

Temperatur: 20,7 gr. C 

luft den 6., 7. og 9. 

 

Luxdorph oplyser, at der den 

13. faldt usædvanlig stærk regn 

i Nærum. 

 

Lufttrykket var højest den 7. og 

lavest den 23. 

 

Temperatur: 17,0 gr. C 

den 27. 

 

Luxdorph oplyser, at det natten 

til den 27. var stærk nattefrost. 

 

Lufttrykket var højest den 22. 

og lavest den 30.  Lufttrykket 

var gennemgående højt måne-

den igennem. 

 

Der blev observeret nordlys 

den 15. og 16. 

 

Temperatur: 13,5 gr. C 

Oktober 

 

Meget kold.  

Det var meget koldt for årsti-

den i hele måneden, det var 

varmest den 27. og koldest den 

29. 

 

Vinden var i NØ fra den 1.-5., 

derefter i SØ fra den 6.-14. Fra 

den 15. og stort set i resten af 

måneden var vinden i NV. 

November 

 

Normal.  

Det var meget varmt for årsti-

den fra den 2.-6., derefter faldt 

temperaturen til 0 gr. C den 8. 

og 9. Det blev på ny koldt den 

14. og 15. Fra den 20.-25. var 

det lunt, derefter koldere og 

den 29. og 30. vinterligt. 

 

Vinden var i NV frem til den 

December 

 

(Der foreligger kun vejrligsob-

servationer fra den 1.-21.) 

 

Meget kold. 

Det var meget varmt for årsti-

den fra den 1.-9., især den 4. 

og 7. Fra den 11. slog det om 

til frost, og fra den 17. og må-

neden ud var det frostvejr. 
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Det blæste storm den 27. og 

30. Det blæste med vindstyrke 

9 den 21. og med vindstyrke 8 

den 22. 

 

Der faldt hagl den 1. og 2. Der 

faldt hagl- og snebyger den 28. 

Der faldt stærk regn den 15. 

 

 Fregatten ”Christiansøe” mel-

der om tilstrømning af kold luft 

den 1., fra den 11.-13., den 23., 

25., og den 29. Fregatten ob-

serverede frost den 1. om afte-

nen, den 23. om morgenen, 

natten mellem den 28. og 29., 

og den 29. om aftenen. 

 

Luxdorph oplyser, at kulden 

vedvarede den 2., og at vinter-

vejrliget begyndte den 22. 

 

Lufttrykket var højest den 17. 

og lavest den 24. 

 

Der blev observeret nordlys 

den 22. 

 

Temperatur: 5,6 gr. C 

4., derefter i SV frem til den 

21. Fra den 22. og måneden ud 

i SØ. 

 

Det stormede den 7. og 30. Det 

blæste med vindstyrke 9 den 

10. og den 29., og med vind-

styrke 8 den 1.  

 

Der faldt stærk regn den 5. og 

28.  

 

Der faldt slud den 7. og 30., og 

sne den 9. 

 

Fregatten ”Christiansøe” mel-

der om tilstrømning af kold luft  

den 8. Fregatten observerede 

stærk frost den 9. om aftenen. 

 

Der blev observeret nordlys 

den 12. 

 

Lufttrykket var højest den 1. og 

2. og lavest den 7., hvor det var 

meget lavt. 

 

Temperatur: 4,4 gr. C 

Vinden var fra den 1.-3. i øst, 

så i syd indtil den 8. Fra den 9.-

12. var vinden i SØ. Fra den 

13.-15. var vinden i SV. Fra 

den 16.-20. var vinden i NØ. 

 

Den stærkeste vind var frisk 

vind den 17. og 18. 

 

Nedbøren faldt som regn frem 

til den 10. Den 13. faldt der 

slud og sne, den 14. regn. Der 

faldt ligeledes regn den 16. 

Den 20. faldt der sne. 

 

Fregatten Christiansøe” obser-

verede frost om morgenen den 

11., og nattefrost natten mel-

lem den 11. og 12., og natten 

mellem den 12. og 13. Fregat-

ten observerede ligeledes nat-

tefrost natten mellem den 17. 

og 18., og natten mellem den 

18. og 19.  

 

Luxdorph oplyser, at det den 

26. var frost og blæst i Nærum. 

 

Der observeredes nordlys den 

6. 

 

Der var lavtrykspassager den 1. 

og 2., den 6. og 7., og den 15. 

 

Fra den 18. var det stabilt højt-

tryksvejr, endda med stigende 

lufttryk fra den 28. 

 

Lufttrykket var højest fra den 

29.-31. og lavest den 15. 
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Juleaften: Det var frost, og der 

var faldet sne den 20. En for-

holdsvis mildning den 23. og 

24. kan have givet lidt mere 

sne. Formentligt snedække. 

 

Nytårsaften: Det var stærk frost 

og højt lufttryk. Formentligt 

snedække. 

 

Temperatur: 0,4 gr. C 

 

 

 

Om formørkelser 

 

Udi nærværende år 1757 bliver ingen solens formørkelse udi Europa at se, men udi månen sker to 

formørkelser, af hvilke den første indfalder den 4/2 og begynder kl. 6,33 formiddag, er størst kl. 

7,58, da lidt over halvparten af månen bliver formørket, og endes kl. 9,23. Denne formørkelse 

endes, efter at solen er stået op, og månen gået ned under horisonten, hvorfor vi i Dannemark ikke 

se uden begyndelsen af formørkelsen. Den anden månens formørkelse indfalder den 30/7 kl. 10,57 

eftermiddag, er størst kl. 12,30, da næsten hele månen bliver formørket og endes kl. 2,02. 
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Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender som kilde til ÅRET 1757 

 

 

ÅRET 1757 

 

 

Wien, 8. januar 1757 

 

Vi har her en overordentlig kulde, og natten imellem den 5/1 og 6/1 var samme så stærk, at den var 

lige ved den, som vi havde i 1709 og overgik den i året 1740 med 2 grader. 

 

København, 24. januar 1757 

 

I anledning af, at slagterne har bevist, at studene nu er langt dyrere end tidligere som følge af den 

høje korn- og foderpris, så har magistraten tilladt følgende priser…. 

 

Statstidende for februar 1757 

 

I Lüttich har man erholdt efterretning om, at den afskyelige morder, som angreb hans allerkriste-

ligste majestæts egen høje person, hed Robert Francois d´Amiens og var født i 1714 ved Arras. 

Morderens kone som tillige med datteren straks blev indsat i Bastillen har sagt, at han i lang tid 

havde afsondret sig fra hende og i øvrigt havde opført sig således, at hun ikke kunne anse ham for 

hendes mand. Nogle dage før hans skændige forehavende kom han tillige med 3 andre i hyrevogn 

fra Paris til Versailles, hvilke efter hyrekuskens udsagn, da de var steget ud af vognen, havde ønsket 

ham held med hans forehavende. To af dem har man arresteret, men den tredje er undsluppet. Han 

har 3 gange villet begå selvmord. Ligeledes har han forsøgt at bide sin tunge over for ikke at kunne 

bekende noget. Men for at forhindre at han prøvede på ny, har man ladet alle tænderne trække ud. 

Ved det første forhør fik han af ilden. I øvrigt opfører han sig som om han er ligeglad, den ene dag 

faster han, den anden spiser han som en grovæder. 

 

Neapel, 1. februar 1757 

 

Det frygtede og ildspyende bjerg Etna på Sicilien har nu i nogen tid været i udbrud. 

 

Riga, 8. februar 1757 

 

Det oplyses, at skibe fra Sct. Petersborg på grund af storm er strandet i Finland. 
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Toulon, 15. februar 1757 

 

I går efter midnat rejste sig en forskrækkelig nordenvind, som hvert minut blev stærkere og 

vedvarede bestandigen. 

 

København, 25. februar 1757 

 

Ved Sønderho på Fanø fandt man den 10/2 om morgenen på stranden ved isbruddet i sandet, trende 

så kaldede caskalotter eller art af hvalfisk, hele og uskadte, men alle 3 vare døde. Størrelsen af dem 

var 31 alen lang, og hver af de andre 30-31 alen lang, i tykkelsen er den største 21 alen, de to andre 

18-19 alen. Flæsket er på samme i det tykkeste… og 3 tommer, alle tre ere hanner, sluttes derfor, at 

hunnen har været i løbet med dem, og ved vandets udløb undkommen. 

 

Warszawa, 5. marts 1757 

 

I torsdags brød isen i Weichelfloden løs. 

 

København, 7. marts 1757 

 

Under Tønningen indberettes den 2/3, at der på landet Eiderstedt ugen tilforn var formedelst en stor 

storm en fisk på 50 fods længde, hvilke man holdte for at være en såkaldt havkarpe indkastet på 

landet, og døde dér sammesteds, såsom den, i anledning af at vandet gik bort igen, ikke kunne nå 

den åbne sø. Man har siden den tid gjort sig umage for at brænde spækket og tranen af den. 

 

København, 11. marts 1757 

 

Vinden var ved Helsingør den 9/3 kl. 7,30 ØNØ. 

 

Stockholm, 19. april 1757 

Det berettes, at der ved Varberg var stærk vind den 10. april og den 24. marts en usædvanlig stærk 

storm. 

 

København, 22. april 1757 

 

I Søndersted by, i Merløse herred i Sjælland, er en kone ved navn Karen Christensdatter i hendes 

første barselseng forløst med 4 børn, 3 piger og 1 dreng, det første og sidste kom levende til verden 

men døde straks og de 2 mellemste var dødfødte. De blev alle begravet i én kiste. Om moderen 

stadig er i live véd man ikke. 
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Altona, 3. maj 1757 

 

Af de sidste parisiske breve melder nogle følgende: Fra Lissabon haves den efterretning, at der 

sammesteds forgangne søndag i anledning af det sidste jordskælv frembrød et ildsprudlende bjerg 

midt i byen, hvorved havet rejste sig så meget, at vandet i en højde af 30 fod kom ind over byen, så 

man kan sige at Lissabon ikke mere er til. 

 

København, 13. juni 1757 

Det omtales, at der ved slaget ved Prag den 6. maj indfaldt stærk regn. 

 

Frankfurt, 20. juni 1757 

 

Preusserne lide meget ved Prag, såvel af den forskrækkelige hede, som det meget hårde vejr og de 

store plaskregner, som dér falde, af hvilke nogle har været så stærke, at de ikke alene har bortskyllet 

mange pontons, men endog hele vogne med bagage og ammunition, uden at tale om, hvad der af 

folk og heste ved den lejlighed er gået til grunde. 

 

København, 4. juli 1757 

 

Her i Sjælland i en bondeby ved navn Lyderup blev den 29. juni af stedets sognepræst hjemmedøbt 

en dreng og 2 piger, hvilke på én gang af én moder var bragt til verden, og endda så friske, at man 

ventede til om søndagen med at bringe dem til kirken.  

 

København, 18. juli 1757 

 

I løverdags (JER, dvs. den 16/7) kl. imellem 11 og 12 havde vi her på nogle minutter et meget hårdt 

vejr, der begyndte som en orkan, på hvilke fulgte nogle tordenslag og en heftig regn, blandet med 

hagl, i hvilke sidste der fandtes stene som store nødder, ja endog temmelig store stykker is, hvorved 

mangfoldige vinduesruder bleve indslagne. 

 

Fra Flekkerøen i Norge erfares med sidste post, at tordenen dér har nedslaget foran i det til den dan-

ske eskadre henhørende skib ”Nellebladet”, og trængt sig lige igennem samme ind i en hosliggende 

klippe, hvorved en metalåre havde åbnet sig. 

 

Ligeledes har man fra Strårup, en halv mil fra Kolding, at der den 15/7 om eftermiddagen efter en 

langvarig tørke, faldt en meget stærk torden gelejdet med en skyllende regn og stærk hvirvelvind. 

Lynet slog ned i stuehuset på kongens pensionærgård. 
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København, 19. august 1757 

 

Der berettes om jordskælv i Christianssand i Norge den 17/7 kl. 3,30. Det varede næppe 1 minut, 

men gav dog temmelig stærke stød. 

 

Stockholm, 19. august 1757 

 

Briefe auf denen Provintzen dieses Reichs sind angefüllet mit Berichten von denen vielen Donner-

Gewittern, so bey dem Schluss verwichenen Monats entstanden, und sehr heftig, auch mit starken 

Platzregen und Wolkenbrüchen geleitet gewesen. Alhier hatten wir in voriger Wochen eine gar 

ungewöhnliche Hitze, so aber so geschwinde aufgehört hat, dass es bereits in denen ersten Nächten 

dieser Woche Eis gefroren hat. 

 

København, 22. august 1757 

 

Det berettes fra Kolding, at der den 16/8 (JER, den 16/7?) var en stærk torden og stor storm af N og 

NØ, som indførte en så forskrækkelig regn og hagl, beblandet med adskillige stykker is, som ingen 

tilforn kan mindes, thi jorden blev 3 á 4 tommer tyk bedækket med hagl, heriblandt en del med is 

meleret, og en del isstykker var så store som dueæg og nogle fingre lange, som har beskadiget nogle 

vinduer og en del boghvede på marken; så haver og denne usædvanlige stærke regn og vandfald på 

adskillige steder opfyldt gaderne og løbet ned i kældrene, samt ude på markerne gjort vejene skade. 

 

I Arendal i Norge fornemmede man den 28/7 kl. 16,30 så stærkt et jordskælv, at tinnet i klokkeræk-

kerne faldt ned på grund af husenes bevægelse. 

 

Milano, 27. august 1757 

 

Den 6. august var der jordskælv i Milano, dog uden videre følger. Derimod forlyder det, at byen 

Syracusa på Sicilien ved et jordskælv samme dag blev næsten helt ødelagt, og mange mennesker 

begravet under de sammenstyrtede huse. 

 

Nederelben, 1. september 1757 

 

Det i Lausitz fra himlen nedfaldne manna er endelig blevet til det, som alle fornuftige folk holder 

det for at være, uagtet man til Leipzig har fremvist kornet, og som i de berlinske tidender er udgivet 

for en uimodsigelig sandhed, nemlig til en fabel. En fattig mand i … har ved de nærværende bedrø-

velige krigsomstændigheder opfundet hele legenden for at stille sin sult. Han har i den forbindelse 

udgivet en trykt beskrivelse på et helt ark af denne påståede manna. Man véd hvor meget den almin-

delige hob tror på alt, hvad der er forunderligt. Han afsatte mange tusinder af hans beskrivelser. 

Andre som var begærlige efter gevinst og måske ligeså trængende solgte kornene og sagde, at 
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miraklet var rigtigt. Men til uheld for den stakkels opfinder skete dette i et århundrede, i hvilket 

deslige underværker ikke længe kan holde stik. 

 

København, 12. september 1757 

 

Den norske post, som sidste torsdag skulle være ankommet hertil, er på grund af et uheld blevet 

skudt igennem nakken i Sverrig, dog har han så længe beholdt livet, at han nåede at meddele, at 

gerningsmanden var iført en hvid kjortel eller kittel. 50 mand skal være indsat for at fange ger-

ningsmanden. 

 

København, 16. september 1757 

 

I mandags fik man noget og i tirsdags resten af den i sidste nummer af avisen omtalte udeblevne 

norske postsæk; men alle brevene var brudte og en del revet i stykker; af de medsendte bancosedler 

fandtes ikke én, men vekslerne var dér. Imidlertid véd man, at der i Sverige er udsendt op til 1200 

mand for at finde gerningsmanden. 

 

Neapel, 20. september 1757 

 

Der Vesuvius, welcher in der vorigen Woche viel Feuer ausgewerffen hat, ist nun wieder ruhig 

geworden. 

 

København, 26. september 1757 

 

Fra den 17.-24. september er kopulerede 24 par, fødte 20 drenge, 30 piger, i alt 50. Døde 24 mænd, 

22 quinder, 20 drenge og 14 piger, i alt 80. De døde ere henrykkede af følgende svagheder: alder-

dom 10, blodgang 28, brystsyge 5, bylder 1, dødfødt 2, frisler 1, galdefeber 1, hidsig feber 4, hoste 

2, hævelse 1, kighoste 1, modersyge 1, nyfødt 1, obstruktion 1, pleuris 1, podagra 1, slag 15, svind-

sot 2 og tærende syge 2. 

 

London, 28. oktober 1757 

 

Den 29. August hat man zu Barbados ein starkes Erdbeben gehabt, welches des folgenden Tages 

von einem heftigen Orcan, der über alle Inseln unter dem Winde gewüthet hat, ist begleitet gewe-

sen. Es ist aber alles ohne merklichen Schaden abgegangen. 

 

København, 31. oktober 1757 

 

Det tillades bryggerlauget indtil udgangen af september 1758 p.gr.a. den høje kornpris at tage for en 

tønde af 14 marks øllet 16 mark, og for en tønde af 8 marks øllet 9 mark. 
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I ugen fra den 22.-29. oktober er her i staden kopulerede 40 par, født 25 drenge og 29 piger, i alt 54. 

Der er døde 30 mænd, 14 kvinder, 15 drenge, 21 piger, i alt 80. Altså 26 flere døde end fødte. De 

døde er henrykkede af følgende svagheder: alderdom 1, barselseng 3, blodgang 10, brystsyge 15, 

dødfødt 1, feber 3, gulsot 2, hidsig feber 4, hoste 2, krampe 1, Saltflod 1, slag 25, sprinkler 2, svind-

sot 7, tærende syge 1 og vattersot 1.  

 

København, 28. november 1757 

 

Fra den 19.-26. november kopuleredes 21 par, fødte 28 drenge, 31 piger, i alt 59. Døde 12 mænd, 

12 quinder, 14 drenge og 13 piger, i alt 51. 

 

De døde ere henrykkede af følgende svagheder: alderdom 4, barselseng 1, blodgang 2, brok 1, 

brystsyge 8, bylder 1, durchlob 2, forkølelse 1, frisler 1, hidsig feber 1, hævelse 1, kighoste 1, 

obstruktion 1, slag 19, sten 1, svindsot 3 og tærende syge 3. 

 

Relation von den Erdbeben auf den Azorischen Inseln 

 

Den 9 ten des jüngstverwichenen Monats Juni, des Nachts um 11 Uhr 45 Min. ward auf den sämt-

lichen gedachten Inseln eine erschrekliche Erschütterung verspüret, deren Dauer sich ungefähr auf 2 

Minuten erstreckte. Alle Häuser auf der Insel Angra würtzen heftig bewegt. Die Impulsion, die 

Anfangs vertical war, ward bald horizontal, und nahm ihre Richtung vom Westen nach dem Osten. 

Während dieser zwoen Minuten war die Erde dergestalt wankend, dass wenn die Erschütterung 

noch etliche Augenblicke länger gebauert hätte, alle Häuser in Schutt verkeret gewesen seyn 

würden.  

 

Den 10 ten früh gegen 10 Uhr, war eine neue Erschütterung, die um 4 Uhr Nachmittags mit eben so 

vieler Heftigkeit, als des vorigen Tages, wiederholet ward, jedoch nicht so lange währete. 

 

In der Insel St. Georg 12 Meilen von Angra, bebete die Erde desselben Tages und in denselben 

Stunden; die Stösse waren aber dabey so müthend und schädlich, dass 1053 Menschen unter den 

Trümmern ihrer Häuser begraben wurden. Der Schrecken der übrigen Einwohner erneuerte sich den 

10 ten früh, da sie ungefehr 100 Faden im Norden der Insel, 18 neye Inseln entstehen sahen. 

 

In Tavans des Bimes schmiess dieselber Erschütterung alle Gebäude darnieder. Man erkennete 

weiter weder Häuser, noch Kirchen, noch Gassen; man sahe nichts als Schutt und Graus. Das Erd-

reich losete sich an etlichen Stellen von den Ufern des Landes, und stürtzete sich ins Meer. Man 

siehet noch Striche Landes, die sich von der übrigen Insel abgesondert haben, zwischen welcher unf 

ihnen die See fliesset. Sie haben ihre vorige Gestalt, mit allem, was drauf war, behalten. Auf einer 
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dieser schwimmenden Inseln stehet ein mit Bäumen umgebenes Haus, welches im geringsten nicht 

beschädigt ist. 

 

Monte Formaso, die Ost-Südost davon liegt, ist in zwoene Theile von einander gegangen. Der eine 

ist ins Meer geschossen, und befindet sich bey 100 Faden von dem andern entfernet. 

 

Vor der Ost-Spitze der Insel Topo bis an die Burg Caletha, siehet man nichts als Trümmern. Kein 

einziges Gebäude ist stehen geblieben. Die Erde hat sich selbst an verschiedenen Orten von einan-

der gethan, und ein Stück Landes von eine halben Meile ist in Meer gestürzt. Etliche Berge und 

Klippen haben ihren Stand verändert. Andere sind gar verschwunden… 
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 vind tryk  

Januar 1757 

 

Lufttrykobservationerne er for København, foretaget kl. 12, og gengivet i Peder 

Horrebows ”Tractatus historico-meteorologicus (1780)”. De oplyste lufttryk-

observationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

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

temp. 

1  765,5 (K) Gud give velsignelse og lykke! Det forbigangne år fra 1. november 1755 at 

regne er det bemærkelsesværdigste, som jeg og de fleste har oplevet. Følgende 

er sket: 1) det skrækkelige jordskælv, som ødelagde Lissabon og strakte sig højt 

op i Norden 2) det ildsprudende Kiotlegias (Nystrøm: dvs. Katla i Vester- Skaf-

tafells syssel. Udbrudet fandt sted ligesom jordskælvet i Lissabon) udbrud i Is-

land, som fordærvede en del af landet 3) krigen mellem Frankrig og Engelland, 

som tabte Minorca 4) krigen mellem kejserinden og kongen af Preussen, som 

slog de østrigske ved Lowositz, fik den sachsiske hær fangen og endnu sidder 

inde med hele Sachsen 5) krigen mellem Algier og Tunis, som i grund blev 

ødelagt 6) den blodige rigsdag i Sverrig 7) halvdelen af Bergen lagt i aske 8) 

vandflod i Holsteen ved Elvens (JER, dvs. Elbens) oversvømmelse 9) urolighe-

der ved Parlamentet i Frankrig. 

Ved hoffet. 

 

2  768,5   

3  767,9 (K) I kancellikollegiet, hvor følgende behandledes: kirketjenesten ved domkir-

ken i Aarhus og 2) lønforbedring til hørerne ved Vordingborg skole. 

 

4  767,9   

5  771,1   

6  775,9   

7  776,9   

8  772,9   

9  767,9   

10  762,7   

11  756,1   

12  754,5   
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13  752,5 (K) Sne og kulde. Stærk ildebrand hos brygger Platfus i Nørregade, især i en 

kogning sukker. 

 

14  749,8 (K) Stærk storm, sne og kulde siden natten mellem onsdag og torsdag (JER, dvs. 

mellem den 12. og 13. januar) 

 

15  751,1   

16  753,5   

17  753,9 (K) I kancellikollegiet, hvor bygningskommissionen i Bergen behandledes.  I 

Videnskabernes selskab. 

 

18  757,3 (K) Fredags- og mandagsposten fra Hamborg udebliver på grund af frosten  

19  747,5 (K) Om aftenen til fru Hielmstiernes geburtsdag.  

20  735,9   

21  742,9 (K) Stort appartement med dans til hove.  

22  741,1 (K) En norsk og 3 danske poster kom på engang.  

23  748,8   

24  746,9   

25  737,1 (N) Rejste vi til Nærum i stærkt snefald.  

26  728,5 (N)  

27  735,9 (K)  

28  746,9   

29  750,7 (K) Til hove om formiddagen. Om aftenen bal. Jeg spiste ved marskalktaflet.  

30  749,5   

31  759,3 (K) I kancellikollegiet, hvor vognmandstaksten mellem Snoghøj og Kolding be-

handledes. I Videnskabernes selskab. 

 

 

Januar 1757 

Temperatur: skønnes at have været - 2 gr. C 

Tryk: 754,8 mm Hg 
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 vind tryk  

Februar 1757 

 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København. 

temp. 

1  764,8  -5,5 

2  767,9  -6,1 

3  767,3  -5,1 

4  762,7  -3,5 

5  762,7  -3,4 

6  760,3 (K) Om aftenen begyndte det at tø. Spist til middag hos geheimeråd Reventlau. -1,0 

7  748,7 (K) I kancellikollegiet behandledes bl.a. hospitalerne på Island og jomfruklostre-

ne. 

 0,0 

8  746,3   0,2 

9  743,7  -0,8 

10  754,8 Isen bryder op ved Fanø. -1,9 

11  767,9  -1,3 

12  770,5  -2,1 

13  757,9  -0,9 

14  742,9  -1,6 

15  758,5  -4,4 

16  763,5   1,1 

17  764,1 (K) Om aftenen på appartement, hvor der var bal, og spist ved marskalktaflet.  1,1 

18  766,9 (K) Tøvejr  1,7 

19  762,5 (K) Tøvejr  1,7 
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20  761,1 (K) Tøvejr  1,6 

21  761,7 (K) Tøvejr. I kancellikollegiet behandledes bl.a. bolværket ved Frederiksholms 

kanal. 

 2,2 

22  762,1 (K) Tøvejr  3,0 

23  762,3 (K) Tøvejr  3,4 

24  760,7 (K) Tøvejr  2,6 

25  760,1 (K) Tøvejr  2,9 

26  756,3 (K) Tøvejr, stærk storm. Stor ildebrand igen på Nørregade, hvorved afg. brygger 

Fussings tre døtres gård nedbrændte. Stået fadder til gartner Hammers søn Poul. 

Stor storm ved Eiderstedt. 

 3,9 

27  748,9 (K) Tøvejr. Om aftenen hos Hielmstiernes, han har ondt i øjet.  1,4 

28  767,1 (K) Tøvejr  0,1 

 

Februar 1757 

Temperatur: -0,4 gr. C 

Tryk: 759,8 mm Hg 

 

 vind tryk  

Marts 1757 

Vejrligsobservationerne fra den 12.-15. marts er foretaget på snaven ”Færø” til 

ankers ved Kastelspynten. Vejrligsobservationerne fra den 16.-31. marts er fore-

taget på fregatten ”Christiansø” til ankers mellem Trekroner og Kalkbrænderiet. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

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

temp. 

1  760,7 (K) Tøvejr  1,4 

2  755,5 (K) Tøvejr  3,9 

3  752,9 (K) Tøvejr. Begyndt at fryse efter 14 dages tøvejr.  3,6 
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4  743,7  -0,2 

5  746,7  -3,4 

6  757,7  -4,7 

7  759,5  -6,2 

8  762,3 (K) Stærk vedvarende frost -8,3 

9  759,3  -7,2 

10  757,3 (N) -6,4 

11  751,1 (N) Om eftermiddagen tøvejr. Mine druer blev bundet op og beskåret. 

Helsingør: ”kl. 7,30 ØNØ-vind” 

-3,3 

12 vnv 750,3 (13) vnv m tyk luft (01) vnv m blandet luft (18) rm  

(N) Ildebrand i Sundbyvester på Amager. 

-0,2 

13 nv 749,1 (13) nv b tyk luft (01) v stiv rm tyk luft og regn (17) klar luft (22) n laber b 

(K) 

-0,1 

14 sø 746,9 (13) sø stiv m tyk luft med sne og regn (01) n laber b klar luft (03) sø b blandet 

luft (10) tyk luft (17) ssv m 

(K) I kancellikollegiet behandledes bl.a. kortet over København, Prinsens- og 

Højbros forandring samt kanalernes opmudring, brandsprøjter og brandofficerer. 

Det anslås, at der bor mellem 90.000 og 100.000 i København. 

 0,3 

15 nv 741,7 (13) nv stiv m (01) nv stiv m blandet luft (18) vsv b (23) s laber b  1,0 

16 ø 739,1 (12) ø b grå kold luft (08) ø b grå kold luft (14) nø b grå kold luft (16) nnø u sne 

og frost (20) nnø u sne og stærk frost (24) nnø grå luft og stærk frost 

-0,4 

17 nnø 759,8 (12) nnø stiv m grå luft (04) nnø stiv rm grå luft og stærk frost (10) ønø (16) nnø 

m grå luft (20) stille klar luft frost (24) stille klar luft frost 

-3,3 

18 sv 761,3 (12) sv rm overtrukken luft (04) v laber frost (08) vsv m blandet luft (16) sv u 

grå luft (20) vsv u med slud (24) v u med slud 

-1,3 

19 vsv 758,5 (12) vsv m diset luft (04) vnv rm blandet luft (08) v m blandet luft (16) vsv stiv 

rm overtrukken luft (20) vsv stiv rm gråagtig luft 

 2,9 

20 sv 752,9 (12) sv rm blandet luft (04) v stiv m grå luft (08) v m grå luft (16) vnv rm drive-

skyer (20) vnv rm klar luft (24) vnv rm klar luft  

 2,6 

21 sv 749,1 (12) sv stiv u med slud (04) v stiv rm overtrukken luft (08) vsv u grå luft (16) nv 

stiv u regn (20) nv u blandet luft (24) nv u blandet luft 

(K) I kancellikollegiet behandledes bl.a. sildefiskeriet ved Ålborg og trolovelser 

 1,2 
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i Tørninge len. 

22 v 752,3 (12) v rm blandet luft (04) vsv stiv rm overtrukken luft (08) vsv stiv rm regn 

(16) sv m regn (20) vnv stiv u med regn (24) vnv m driveskyer nordlys 

(K) Stærkt nordlys om aftenen. 

 3,1 

23 vsv 760,1 (12) vsv stiv m driveskyer (04) v laber driveskyer (08) v b diset kold luft (16) 

rm overtrukken luft (20) sv storm tyk fugtig luft (24) ssv stærk storm med regn 

(K) Stærk storm og kulde, som varer i 3 dage. Stormen var stærkest om natten 

og varede i henved 30 timer. Hele stykker af skove blæste om og gjorde nogen 

skade i Holsten.  

 2,3 

24 sv 739,1 (12) sv storm sommetider regn (04) sv storm sommetider regn (08) sv storm 

sommetider regn (14) nv storm sommetider regn (16) vnv stærk storm blandet 

luft (20) vnv stærk storm blandet luft (24) vnv stærk storm blandet luft    

(K) Hofjunker Enevold Brandt eksamineres i konseillets og geheimeråd Revent-

lows overværelse. Professor Rottbøll tog afsked og rejser til Sverrig. Mr. Bur-

man gav mig et thermometrum efter Celsii og Bahrensdorphs inddelinger. 

 1,2 

25 nv 751,9 (12) nv b grå luft frost (04) vnv storm med driveskyer (08) vnv m driveskyer 

(14) var grå luft (16) øsø m sne (18) var (20) sv regn (24) v blandet luft 

 0,6 

26 vnv 760,9 (12) vnv m klar luft med frost (04) n sne og frost (08) nnv m klar luft (16) vnv 

stiv rm klar luft og frost (20) vnv stiv rm driveskyer med frost (24) v m drive-

skyer med frost 

-0,2 

27 ssv 764,8 (12) ssv b grå luft med frost (04) sv rm overtrukken luft med frost (08) sv b grå 

luft med frost (16) sv m grå kold luft (24) ssv m opklarende luft 

(K) I Holmens kirke. 

 2,3 

28 ssv 757,9 (12) ssv frisk m diset kold luft (04) ssv m nogle driveskyer (08) ssv m diset kold 

luft (16) ssv b diset luft (24) sv m grå luft 

(K) I kancellikollegiet behandledes: højmesse kl. 9, flere brandsprøjter og 2 lær-

linge ved brandvæsenet og opførelse af bygninger i Bergen. 

 6,1 

29 s 755,7 (12) s laber tyk diset luft (04) sv laber grå luft (08) vsv laber grå luft (16) sø la-

ber diset luft (20) s laber tordnet og lynet i nord (24) sv laber diset luft 

(K) Stået fadder til studiosi Eric Rørings datter Christiane Fridrique. 

 6,6 

30 sv 758,5 (12) sv b driveskyer (04) v b grå luft (08) v b grå luft (16) vsv stiv m driveskyer 

(20) ssv b diset luft (24) ssv b diset luft 

 5,1 

31 sv 752,7 (12) sv stiv rm blandet luft (04) s rm blandet luft (08) s rm med regn (16) vsv rm 

driveskyer (20) vsv u driveskyer 

 5,6 
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(K) Om eftermiddagen først konseil, siden på appartement, hvor (arve)prins 

Fridrich var for første gang. Spist ved marskalktaflet. 

 

Marts 1757 

Temperatur: 0,1 gr. C 

Tryk: 753,9 mm Hg 

 

 vind tryk  

April 1757 

Vejrligsobservationerne er fra fregatten ”Christiansø” til ankers mellem Trekro-

ner og Kalkbrænderiet. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

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

temp. 

1 s 754,9 (12) s laber grå luft (04) vsv b blandet luft (08) sv b blandet luft (16) ssø b små-

regn (20) s m regnbyger (24) s m regnbyger 

  5,0 

2 ssv 744,1 (12) ssv rm blandet luft (04) s rm regnbyger (08) ssv rm regnbyger (16) ssv 

sommetider regn (20) sv rm sommetider regn (24) sv stiv m blandet luft 

(K) I kancellikollegiet og hos Hielmstierne. Følgende behandledes: Ålborg råd-

stues reparation, smørtræers justering, Viborg brandordning og 12 kvarterkort 

over København. 

  3,3 

3 nv 746,9 (12) nv b driveskyer (04) vsv m og b blandet luft (08) vsv b småregn (16) nnv 

stiv b driveskyer (20) nv laber blandet luft (24) v lidet laber diset luft 

  2,3 

4 nv 756,7 (12) nv b driveskyer (04) v lidet laber diset luft (08) v laber blandet luft (16) nnv 

laber små haglbyger (20) stille opklarende luft (24) nv ll klar luft 

(N) Gennemgik sagerne med geheimeråden og rejste derpå til Nærum. 

  2,2 

5 nø 769,1 (12) nø b klar luft (04) nv ll klar luft (08) n b klar luft (16) nv laber nogle drive-

skyer (20) nv laber nogle driveskyer (24) nv laber klar luft 

(N) Lagt 200 asparges rødder. Så storken for første gang. NB. Når mit termome-

ter stiger til 10 grader over frysepunktet, får det den nøkke, at omtrent en linie af 

  0,7 
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mercurio bliver hængende sammesteds, mens resten synker. 

6 nnv 774,3 (12) nnv laber driveskyer (04) nv laber rimfrost (08) nv ll klar luft (16) nv b dri-

veskyer (24) v b driveskyer 

(N) Vor nye ko kom fra justitsråd Andresen, den malker endnu kun et potmål. 

Erichsen kom om eftermiddagen og fortalte, at biskop Hersleb var død i sit 68. 

år. 

(Elsmark) De begyndte at så ærter 

  2,0 

7 ssv 768,1 (12) ssv stiv m lidt regn (04) sv stiv m overtrukken luft (08) ssv stiv m grå luft 

(16) vsv m regn (20) v m regn (24) v rm sommetider regn 

  3,7 

8 nnv 766,3 (12) nnv b opklarende luft (04) nnv rm sommetider regn (08) nv m og b grå luft 

(16) n b klar luft (20) nv b klar luft (24) vnv laber klar luft 

(N) Købt en ko af skoleholder Vesper i Kjørom for 13 rdl. 

  2,5 

9 ssv 765,7 (12) ssv laber blandet luft (04) vsv laber nogle driveskyer (16) ssv b b og m 

diset luft (20) ssv b blandet luft (24) s m grå luft 

(N) Hr. Pontoppidan bliver præst efter hr. Bildsøe ved Helliggejst kirke. 

  5,1 

10 sø 754,3 (12) sø frisk b opklarende luft (04) s m og b grå luft (08) s b grå luft (16) ssø la-

ber diset luft (20) s m blandet luft (24) stille opklarende luft 

(N) Undersøgt en begravelse i en høj tæt ved Nærum, kaldet Christhøjen. Deri 

var to begravelser: 1) 3 ¼ alen lang 2) 4 ¼ alen lang, 1 ¼ alen bred. Begge 1 ¼ 

alen dybe, begge i øst og vest. Fundet ben deri, men ikke videre. Højen er 60 

alen lang og 24 alen bred. 

  6,2 

11 ssv 745,7 (12) ssv var småregn (04) stille regn (08) vsv ll småregn (16) vnv laber drive-

skyer (20) stille blandet luft (24) stille småregn 

(N) Stærk regn og blæst om aftenen (JER, synes at vedrøre den 12/4). Sået som-

mer gevækster. 

  4,8 

12 ssø 740,5 (12) ssø rm driveskyer (04) ssv laber stærk regn (08) s frisk b blandet luft (16) 

sø stiv rm overtrukken luft (20) øsø rm grå fugtig luft (24) sø var regn 

(K) Rejst tilbage fra Nærum. 

  4,0 

13 ssø 738,1 (12) ssø rm blandet luft (04) ssø rm sommetider regn (08) ssø frisk m opklaren-

de luft (16) ssv rm grå luft (20) sø frisk m (24) sø frisk m sommetider regn 

(K) Kancellikollegium hos Hielmstierne, som har feberen. Følgende behandle-

des: Tryssels skove, overhofrettens arkiv, tysk prædiken i Odense for garniso-

nen og direktører i handelskompagniet. Spist hos Stampe. 

  4,0 
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14 ssv 739,1 (12) ssv b grå fugtig luft (04) sø m og b sommetider regn (08) sv b grå fugtig 

luft (16) vsv var sommetider regn (20) v var sommetider regn (24) v b blandet 

luft   

  2,5 

15 v 750,1 (12) v var haglbyger (04) v (08) v (16) v var hagl-og regnbyger (20) v var hagl-

og regnbyger (24) vsv b driveskyer 

  2,3 

16 sv 757,5 (12) sv var haglbyger (04) vsv laber driveskyer (08) vsv laber driveskyer (16) 

var laber driveskyer (20) v opklarende luft (24) v laber klar luft 

(N) Rejst til Nærum. Vor ko har fået en tyrekalv. 

  3,1 

17 øsø 759,3 (12) øsø b blandet luft (04) var laber driveskyer (08) ø laber driveskyer (16) øsø 

rm regn (20) øsø rm regn (24) s var grå luft 

(K) Fået mange slags roser, som skal stå i haven i Nærum. 

  3,7 

18 sv 760,7 (12) sv rm driveskyer (04) sv rm blandet luft (08) vsv rm blandet luft (16) vsv 

rm driveskyer (20) sv laber klar luft (24) ssv ll klar luft 

(K) Kancellikollegium hos Hielmstierne, spist hos mig. Bl.a. følgende behand-

ledes: Bergens bygninger, bjergeløn på Bornholm, officerernes afgift til præs-

terne på Bornholm og Ler-sø indrettes til vandledning her ind i byen. 

  5,2 

19 ssø 767,7 (12) ssø ll klar luft (04) stille klar luft (08) stille klar luft (16) ssø ll diset luft 

(20) sø ll diset luft (24) sø laber diset luft 

Elsmark på Als: ”de begyndte at så havre”. 

  6,8 

20 ssø 764,1 (12) ssø ganske tyk diset luft (04) sø b diset luft (08) sø frisk b diset luft (16) ssø 

frisk b tyk diset luft (20) sø laber tyk luft, det lynede mod nord (24) sø laber tyk 

luft, det lynede mod nord 

  8,7 

21 sø 757,3 (12) sø laber tyk diset luft (04) sø b ganske tyk diset luft (08) sø b ganske tyk di-

set luft (16) stille diset varm luft (20) sø laber diset varm luft (24) mest stille 

stærk torden, lyn og regn 

(K) Stærk torden og lynild om aftenen, regn om natten. Om eftermiddagen hos 

min svigermoder, som ligger stærkt syg af orm.  

  9,3 

22 vsv 756,7 (12) vsv m og b driveskyer (04) var blandet luft (08) v laber blandet luft (16) s b 

og laber driveskyer (20) vsv b og laber driveskyer (24) vsv lidet laber blandet 

luft 

(K) Mens vi var i kirken til Herrens hellige nadver, kom der bud fra min sviger-

moder, og vi drog straks derhen. Hun ligger på det yderste i stærk pine. Gud væ-

re hendes sjæl nådig. Hun døde kl. 1 om eftermiddagen. Jeg spiste til middag 

hos Berregaard for at høre Frids examinere. 

10,6 
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23 n 755,7 (12) n m regn, sne, torden og lynild (04) v lidet laber driveskyer (08) n b over-

trukken luft med regn (16) nnv rm slud (20) nv b blandet luft (24) v laber blan-

det luft  

(K) Torden og lynild tilligemed stærk sne. 

  9,0 

24 vnv 755,9 (12) vnv frisk m kold luft driveskyer (04) v laber blandet luft (08) v laber fugtig 

luft (16) vnv stiv m driveskyer (20) vnv m og b driveskyer (24) vnv laber klar 

luft 

  3,7 

25 sv 760,7 (12) sv m driveskyer (04) v b driveskyer (08) nv b driveskyer (16) sv stiv m dri-

veskyer (20) ssv rm nogen regn (24) sv m og b fugtig luft 

(K) I kancellikollegiet behandledes sager vedrørende Finmarken. Begyndt at 

gennemgå Sphærica med Horrebow. 

  3,7 

26 vnv 764,1 (12) vnv laber driveskyer (04) vnv m og b fugtig luft (08) vnv laber driveskyer 

(16) nv laber driveskyer (20) nv laber driveskyer (24) stille klar luft 

(K) Rejst om morgenen til Nærum og kommet hjem om aftenen. Spist af de før-

ste asparges fra min have på landet, de blev lagt for 4 år siden. 

  4,3 

27 ssø 768,1 (12) ssø laber klar luft (04) stille klar luft (08) ssø laber klar luft (16) sø laber 

driveskyer (20) øsø laber blandet luft 

(K) varmen begynder ret at komme i vejret 

  4,3 

28 stille 765,1 (12) stille klar varm luft (04) ø lidet laber klar luft (08) nø ll klar luft (16) n la-

ber klar varm luft (20) nø laber klar varm luft (24) nnø laber klar luft  

  5,2 

29 nnø 765,5 (12) nnø laber blandet luft (04) nnø laber klar luft (08) nnø ll klar luft (16) n la-

ber blandet luft (20) n laber blandet luft  

  7,5 

30 nnø 761,9 (12) nnø lidet laber blandet luft (04) n laber blandet luft (08) nnø lidet laber 

blandet luft (16) var mest stille blandet luft (20) s laber driveskyer (24) s laber 

driveskyer 

(K) Min salig svigermoder begraves. Min svigerfader var med ved begravelsen. 

  8,7 

 

April 1757 

Temperatur: 4,8 gr. C 

Tryk: 758,0 mm Hg 

 

 vind tryk  

Maj 1757 

Vejrligsobservationerne fregatten ”Christiansø” til ankers mellem Trekroner og 

temp. 
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Kalkbrænderiet. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

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

1 øsø 760,5 (12) øsø laber blandet luft (04) ø lidet laber driveskyer (08) ø lidet laber drive-

skyer (16) øsø laber blandet luft (20) øsø laber blandet luft (24) øsø laber, det 

lynede i sø 

(K) I Holmens kirke. 

  8,9 

2 stille 759,8 (12) stille blandet luft lidt regn (04) nnø laber nogen regn (08) nnø ll fugtig luft 

(16) stille diset blandet luft (20) nø laber driveskyer (24) nø laber driveskyer 

  8,9 

3 nnø 762,5 (12) nnø laber grå blandet luft (04) n laber klar luft (08) n laber tåget luft (16) 

nnv laber grå fugtig luft (20) nv b sommetider regn (24) nv b driveskyer 

(N) 

Elsmark på Als: ”de begyndte at så byg”. 

  9,4 

4 nv 759,8 (12) nv rm driveskyer (04) nv rm driveskyer (08) nv m driveskyer (16) sv m 

små haglbyger (20) vsv b driveskyer (24) sv b driveskyer 

(N) Regn og kulde 

  6,7 

5 sø 760,5 (12) sø rm driveskyer (04) sø stiv m driveskyer (08) øsø m driveskyer (16) øsø 

rm regnbyger (20) øsø rm regnbyger (24) øsø rm regnbyger 

(K) Regn og kulde 

  8,3 

6 ø 757,3 (12) ø laber stadig regn (04) øsø rm regnbyger (08) sø m småregn (16) sø ll til 

sidst tørvejr (20) ssø b blandet luft (24) sø laber driveskyer 

(K) I Holmens kirke. 

  5,4 

7 nø 755,5 (12) nø ll driveskyer (04) ønø laber driveskyer (08) nnø laber blandet luft (16) 

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

(N) Lowsons plankeværk ind til min lille have vælter (JER, vedrører nok snare-

re 8/5). 

  8,0 

8 v 757,5 (12) v rm blandet luft (04) vnv m blandet luft (08) vnv stiv m grå luft (16) v m 

blandet luft (20) v laber blandet luft (24) v laber blandet luft 

  6,7 
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(N) 

9 s 762,3 (12) s ll blandet luft (04) sv laber blandet luft (08) s ll blandet luft (16) øsø rm 

regn (20) øsø rm grå luft (24) øsø rm grå luft 

(K) 

  7,3 

10 øsø 764,1 (12) ssø laber driveskyer (04) øsø rm blandet luft (08) øsø m blandet luft (16) 

øsø b driveskyer (20) øsø b og m driveskyer (24) øsø frisk m klar luft 

  7,4 

11 øsø 757,3 (12) øsø laber blandet luft (04) øsø rm overtrukken luft (08) øsø rm regn (16) 

var tåge og regn (20) sø laber regnbyger (24) øsø b og m blandet luft 

(K) I kancellikollegiet, hvor bl.a. behandledes bortbærelse af druknede og død-

fundne, assistens kirkegårdes afskaffelse og kortet over København. 

  6,4 

12 sø 756,9 (12) sø laber grå kold luft (04) øsø b og m blandet luft (08) øsø b blandet luft 

(16) sø laber grå luft (20) ssø laber grå luft (24) øsø stiv m småregn 

(N) Rejst til Nærum. Den brave præstekone i Søllerød madam Treschow dør 

meget hastigt, ved at hun tager et stykke kød i munden, der kvæler hende for 

øjnene af mand og børn. 

  6,4 

13 øsø 759,8 (12) øsø m og b grå kold luft (04) øsø stiv m småregn (08) øsø frisk m blandet 

luft (16) sø laber blandet luft (20) øsø laber blandet luft (24) øsø stiv m drive-

skyer 

(N) Regn og kulde. Om eftermiddagen i Søllerød. Spist om aftenen hos Lemvig. 

  6,0 

14 øsø 759,1 (12) øsø rm grå kold luft (04) øsø rm driveskyer (08) øsø rm driveskyer (16) øsø 

rm stærk regn (20) sø m og b grå luft (24) sø b driveskyer 

(N) Regn og stærk kulde 

  6,2 

15 s 758,5 (12) s b driveskyer (04) øsø rm stærk regn (08) sø m og b blandet luft (20) v li-

det laber regnbyger (24) v lidet laber blandet luft 

(N) Regn og kulde 

  9,3 

16 s 757,3 (12) s laber driveskyer (04) var laber regnbyger (08) v laber driveskyer (16) s 

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

(K) Solskin og mildt vejr. Tilbage fra Nærum. Kongen af Preussen trænger ind i 

Bøhmen og sejrer ved Prag. 

10,8 

17 øsø 753,1 (12) øsø ll stadig regn (04) øsø laber blandet luft (08) ø laber regn (16) stille sta-

dig regn (18) stille regn (20) nnv ll opklarende luft (24) v ll blandet luft 

(K) Stærk regn. Det berettes, at 200 mand fra kronprinsens regiment i Helsingør 

har gjort oprør på grund af exercitsen og smadret generalmajor Hauchs vinduer. 

  6,9 
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18 vnv 756,1 (12) vnv laber blandet luft (04) v mest stille blandet luft (08) vnv laber drive-

skyer (16) nv b blandet luft (20) nv laber opklarende luft (24) vnv laber drive-

skyer 

(K) Vor flåde, som først i maj gik til sejls, vender tilbage til Rheden. 

  8,9 

19 v 757,7 (12) v stiv rm blandet luft (04) vnv rm blandet luft (08) vnv stiv rm blandet luft 

(16) v stiv rm blandet luft (20) vnv u regnbyger (24) vnv m opklarende luft 

  8,4 

20 vnv 760,9 (12) vnv stiv rm driveskyer (04) vnv rm klar luft (08) vnv stiv rm klar luft (16) 

vnv stiv rm driveskyer (20) nv m driveskyer (24) nv b driveskyer 

(N) Rejst til Nærum, og flyttet derud med alle 

  9,2 

21 ssv 761,1 (12) ssv laber diset luft (04) v laber diset luft (08) nv laber diset luft (16) ssv b 

driveskyer (20) ssv b blandet luft (24) vnv m blandet luft 

(N) 

10,4 

22 vnv 760,1 (12) vnv frisk m driveskyer (04) vnv m blandet luft (08) vnv rm driveskyer (16) 

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

(N) Fået 3 stk. caprifolium flore rubro fra geheimeråd Dehns have. 

10,3 

23 nv 753,7 (12) nv frisk m driveskyer (04) vnv b driveskyer (08) vnv b driveskyer (16) nv 

frisk m driveskyer (20) vnv m og b haglbyger (24) vnv m og b blandet luft 

(K) Vi var på Rosenborg slot og beså de mærkværdigste ting bl.a. den hue og 

halskrave, som Christian IV havde på, da han mistede øjet. De er endnu blodige. 

Kongen holder mønstring i hele ugen. 

  7,9 

24 var 753,7 (12) var laber driveskyer (04) vnv laber driveskyer (08) v laber driveskyer (16) 

sv laber driveskyer (20) v laber driveskyer (24) v laber driveskyer 

(K) I kancellikollegiet behandles bl.a. istandsættelse af landevejene i Haureballe 

amt. 

11,8 

25 vnv 758,5 (12) vnv laber blandet luft (04) v laber driveskyer (08) v laber driveskyer (16) v 

laber driveskyer (20) vnv var regnbyger (24) vnv laber blandet luft 

11,0 

26 vnv 759,1 (12) vnv rm driveskyer (04) vnv m regnbyger (08) nv m driveskyer (16) vnv rm 

driveskyer (20) vnv rm haglbyger (24) vnv b blandet luft 

(N) Rejst til Nærum med professor Horrebow. 

  7,3 

27 vnv 768,1 (12) vnv rm driveskyer (04) vnv b driveskyer (08) vnv b driveskyer (16) nv rm 

driveskyer (20) nv ll opklarende luft (24) stille klar luft 

(N) Lavet tavle over hartkornets beregning med Horrebows hjælp. 

Elsmark på Als: ”vi såede hørfrø ved Londmues i de små stykker”. 

  8,3 
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28 øsø 765,9 (12) øsø ll klar luft (04) stille klar luft (08) ssø b klar luft (16) øsø laber over-

trukken luft (20) øsø b blandet luft (24) sø ll blandet luft 

(N) Burman kom herud. 

12,8 

29 ssø 761,7 (12) ssø laber diset luft (04) stille diset blandet luft (08) ssø ll diset blandet luft 

(16) vsv stiv b driveskyer (20) stille klar luft (24) stille klar luft 

16,7 

30 ssø 760,5 (12) ssø b blandet luft (04) sø laber blandet luft (08) sø laber blandet luft (16) 

ssø laber blandet luft (20) v tåge (22) n rm regn (24) nnv b grå luft 

(N) Rebellion blandt de sorte i Tranquebar, kaptajn Hesselberg myrdes. 

13,4 

31 sø 762,1 (12) sø laber driveskyer (04) nv ll opklarende luft (08) ø mest stille diset blandet 

luft (16) ssø b driveskyer (20) sø b blandet luft (24) sø rm blandet luft 

(K) 

13,7 

 

Maj 1757 

Temperatur: 9,0 gr. C 

Tryk: 759,4 mm Hg 

 

 vind tryk  

Juni 1757 

Vejrligsobservationerne fregatten ”Christiansø” til ankers mellem Trekroner og 

Kalkbrænderiet. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

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

temp. 

1 ssø 759,8 (12) ssø ll blandet luft (04) sø rm regn (08) ssø m gråfugtig luft (16) stille blan-

det varm luft (20) n laber driveskyer (24) n laber lynet i NØ 

(K) I kancellikollegiet behandledes bl.a., at nederste lektie i Århus skole ned-

lægges. 

14,5 

2 n 762,7 (12) n frisk m driveskyer (04) n laber driveskyer (08) nv laber driveskyer (16) 

nnø frisk b driveskyer (20) n laber klar luft (24) n b og m blandet luft 

(N) 

16,3 
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3 n 761,1 (12) n m driveskyer (04) n rm blandet luft (08) n rm blandet luft (16) n b klar 

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

(N) Stærk varme. Justitsråd Andreesen sælger Benzonsdal til vintapper Barfred 

for 51.000 rdl. Spist på Holtegaard om aftenen. Begyndt på gangene uden for 

min have.  

18,8 

4 ø 757,7 (12) ø laber klar varm luft (04) ø laber klar luft (08) ø laber klar luft (16) ø laber 

klar luft (24) ø laber klar luft 

(N) I dette forår er falden en stor mængde orme, som fortærer bladene på træer-

ne. Nattergale tæt ved vor have. 

20,4 

5 stille 757,9 (12) stille blandet varm luft (04) ø laber klar luft (08) ønø lidet laber klar luft 

(16) s ll blandet varm luft (20) s ll blandet luft (24) ssv ll blandet luft 

19,8 

6 v 759,1 (12) v ll tyk luft (04) v ll tåget luft (08) v ll tåget luft (16) vnv laber blandet luft 

(20) vnv laber blandet luft (24) ø småregn 

(N) Overladt Lowson min lille have tillige med husmandspladsen, hvorimod jeg 

får pladsen for enden af min toft og 100 rdl., som jeg vil bygge havestue for. 

Endvidere indhegner Lawson et stykke af min toft, som skal lægges til min ha-

ve, med plankeværk.  

15,4 

7 stille 757,3 (12) stille blandet vejr (04) ø regnbyger (08) ø regnbyger (16) vnv b driveskyer 

(20) nv b opklarende luft (24) var lidet laber klar luft 

(K) Rejst til byen med Horrebow. Hr. Treschow rejste til Norge. 

14,1 

8 nø 763,7 (12) nø lidet laber klar varm luft (04) var laber klar luft (08) nnø b klar luft (16) 

stille klar varm luft (20) ssv laber driveskyer (24) var mest stille driveskyer 

(K) I kancellikollegiet behandledes bl.a., at mandskabet i Kronborg amt skal 

være soldater i 3 år, før de må få en gård. Adskillige begår børnemord, en ulyk-

salig følge af melankolske temperamenter. 

13,8 

9 stille 765,1 (12) stille klar varm luft (04) stille nogle driveskyer (08) nø lidet laber drivesky-

er (16) var mest stille klar varm luft (20) ssv lidet laber driveskyer (24) var lidet 

laber driveskyer 

(N) Professor Møllmann går af, og dr. Bang efterfølger ham som rektor (ved 

Universitetet). 

14,4 

10 stille 766,7 (12) stille klar varm luft (04) ø ll klar luft (08) ønø ll klar luft (16) stille klar 

varm luft (20) v ll diset luft (24) stille diset luft 

16,6 

11 stille 767,9 (12) stille diset varm luft (04) sø lidet laber diset luft (08) øsø lidet laber diset 

luft (16) s ll diset varm luft (20) stille diset luft (24) stille diset luft 

18,1 
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12 ø 769,1 (12) ø klar varm luft (04) ø ll driveskyer (08) ø ll driveskyer (16) sø laber drive-

skyer (20) var laber driveskyer (24) var mest stille klar luft 

(N) I Søllerød kirke. Besøg af professor Kofod og mr. Høyer. Spist på Canin-

holmen middag og aften (ifølge Nystrøm tilhørte lystgården Kaninholmen auk-

tionsdirektør Fischer. Hielmstierne boede dér om sommeren i en lang årrække). 

19,8 

13 ø 769,5 (12) ø lidet laber klar varm luft (04) ø lidet laber klar luft (08) ø lidet laber klar 

luft (16) sø laber klar luft (20) n ll klar luft (24) stille diset stribet luft 

(K) En tjener på Fredensborg (slot) skærer halsen over på et barn. Han sættes i 

Blåtårn. 

19,9 

14 sø 767,1 (12) sø ll driveskyer (04) stille diset stribet luft (08) stille klar luft (16) nnø laber 

driveskyer (20) n ll diset luft (24) stille diset luft 

21,6 

15 stille 765,5 (12) stille varm luft stående skyer (04) stille diset luft (08) nø ll klar luft (16) ssø 

b diset luft (20) ssø b driveskyer (24) sø laber driveskyer  

(K) 

18,9 

16 øsø 768,1 (12) øsø laber klar luft (04) ø b nogle driveskyer (08) ø b nogle driveskyer (16) 

øsø b klar luft (20) sø b klar luft (24) sø b klar luft 

(N) Rejst til Nærum med Glud. 

15,1 

17 ø 766,7 (12) ø laber klar luft (04) ø b klar luft (08) ø b klar luft (16) stille diset varm luft 

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

17,3 

18 sø 765,7 (12) sø ll diset luft (04) ø laber diset luft (08) ø laber diset luft (16) sø ll diset 

luft (20) øsø liden laber diset luft (24) øsø liden laber nogle driveskyer 

19,0 

19 s 765,3 (12) s laber driveskyer (04) øsø ll diset luft (08) ønø ll diset luft (16) s laber di-

set blandet luft (20) v blandet luft regnbyger (24) v laber blandet luft 

(N) Efter stærk tørke nogen tordenregn. Spist på Caninholmen middag og aften. 

20,4 

20 sv 767,1 (12) sv ll klar varm luft (04) v laber opklarende luft (08) v ll klar luft (16) sv ll 

nogle driveskyer (20) v ll nogle driveskyer (24) v ll nogle driveskyer 

(N) Hr. Jacobæus (ifølge Nystrøm sognepræst) i Slagslundes eneste datter er 

blevet besvangret af en gift kaptajn Müller. 

18,6 

21 ssv 766,1 (12) ssv frisk m blandet luft (04) stille diset blandet luft (08) ssv laber diset 

blandet luft (16) ssv b nogen regn (20) v m blandet luft (24) v b blandet luft 

(K) Rejst til København med Glud. 

18,4 

22 nv 767,1 (12) nv laber nogle driveskyer (04) var b opklarende luft (08) nnv laber klar luft 

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

15,6 
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(K) I kancellikollegiet behandledes bl.a. skolevæsenet i Stavanger. Det blev 

holdt hos Bartholin (iføgle Nystrøm var Casper Christoffer Bartholin (d. 1765) 

etatsråd og havde sæde i Kancellikollegiet), da Hielmstierne var syg. 

23 sv 762,1 (12) sv b småregn (04) sv laber blandet luft (08) vsv laber blandet luft (16) nv 

frisk b driveskyer (20) nv rm driveskyer (24) nv m driveskyer 

(N) Kølig blæst. 

13,8 

24 nv 765,9 (12) nv rm driveskyer (04) nnv m driveskyer (08) nnv m driveskyer (16) nnv rm 

driveskyer (20) nnv rm driveskyer (24) nnv laber driveskyer 

14,6 

25 vnv 764,8 (12) vnv stiv rm driveskyer (04) nnv laber driveskyer (08) nnv stiv m driveskyer 

(16) nv u driveskyer (20) nv u driveskyer (24) nv u driveskyer  

(N) Svaret på Stampes betænkning om arrest giver panterettighed eller blot til-

bageholdsret. 

12,5 

26 vnv 759,1 (12) vnv frisk m driveskyer (08) vnv frisk m driveskyer (16) nnv b driveskyer 

(20) n b driveskyer (24) n m driveskyer 

(N) Spist på Caninholmen middag og aften. 

14,8 

27 nnø 759,1 (12) nnø m driveskyer (04) nø b driveskyer (08) nø b driveskyer (16) n frisk m 

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

(N) Begyndt at gibse og sætte vindueskarme i min havestue. Besøgt Langebechs 

i Søllerød. 

16,3 

28 nnø 757,9 (12) nnø laber blandet luft (04) n laber blandet luft (08) nø laber blandet luft 

(16) nnø laber blandet luft (20) var mest stille blandet luft (24) ø ll blandet luft 

16,9 

29 nø 760,3 (12) nø laber blandet luft (04) ø ll blandet luft (08) ø ll blandet luft (16) n laber 

småregn (20) nv laber småregn (24) var mest stille blandet luft 

15,8 

30 stille 759,3 (12) var mest stille driveskyer (04) var mest stille blandet luft (08) var mest 

stille blandet luft (16) var laber tordenluft (20) stille stående skyer (24) stille 

stående skyer 

(N) 

16,0 

 

Juni 1757 

Temperatur: 16,9 gr. C 

Tryk: 763,5 mm Hg 
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 vind tryk  

Juli 1757 

Vejrligsobservationerne fregatten ”Christiansø” til ankers mellem Trekroner og 

Kalkbrænderiet. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

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

temp. 

1 vnv 760,1 (12) vnv laber driveskyer (04) v lidet laber blandet luft (08) vnv lidet laber blan-

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

Elsmark på Als: ”de begyndte at slå græs i Haumayen”. 

16,0 

2 vsv 760,5 (12) vsv stiv m blandet luft (04) sv m blandet luft (08) vsv m blandet luft (16) 

vsv m driveskyer (20) sv b driveskyer (24) stille klar luft 

17,4 

3 vnv 762,3 (12) vnv blandet luft (04) var overtrukken luft (08) var regn (16) vnv m regnby-

ger (20) vnv m regnbyger (24) vnv m blandet luft 

(N) Spist på Caninholmen middag og aften 

16,8 

4 nv 766,7 (12) nv b driveskyer (04) nv b driveskyer (08) nv b driveskyer (16) nv laber dri-

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

(N) 

15,0 

5 ssø 770,5 (12) ssø ll nogle driveskyer (04) nv ll klar luft (08) stille klar luft (16) ssv laber 

klar luft (20) ssv laber klar luft (24) ssv ll klar luft 

(N) 

19,1 

6 stille 771,1 (12) stille varm luft stående skyer (04) sø ll diset luft (08) sø ll blandet luft (16) 

stille varm luft stående skyer (20) ssv ll stående skyer (24) stille stående skyer 

(K) I societetet, hvor Pontoppidans afhandling om kolonier blev gennemgået. 

21,4 

7 stille 769,8 (12) stille klar varm luft (04) stille opklarende luft (08) stille klar luft (16) ssv 

laber klar varm luft (20) ssv laber driveskyer (24) stille blandet luft 

(N) Rejst til Nærum. Spist om aftenen på Jentofte (ifølge Nystrøm ejede vice-

borgmester i København H.L. Kløcker en lystejendom i Gentofte). 

21,4 

8 n 768,1 (12) n ll driveskyer (04) v lidet laber regn (08) v lidet laber opklarende luft (16) 18,0 
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var driveskyer (20) nnv laber driveskyer 

9 nnv 771,7 (12) nnv laber driveskyer (04) nnv laber driveskyer (08) nnv b driveskyer (16) 

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

Embden går over til de franske. Russerne nærmer sig Preussens grænser. 

17,5 

10 n 771,7 (12) n ll diset varm luft (04) vnv lidet laber driveskyer (08) n lidet laber diset 

luft (16) n ll klar varm luft (20) n ll klar luft (24) nv ll klar luft 

(N) I Søllerød kirke. Spist på Caninholmen. 

20,6 

11 ø 771,7 (12) ø mest stille klar varm luft (04) n ll klar luft (08) n ll klar luft (16) nv ll klar 

varm luft (20) nv ll klar luft (24) nv ll klar luft 

(K) Spist på Caninholmen med Lemvig. 

21,0 

12 nv 769,1 (12) nv frisk b klar varm luft (04) nnv lidet laber klar luft (08) nnv laber klar luft 

(16) nv b klar varm luft (20) nv laber klar varm luft (24) vnv ll diset luft 

21,6 

13 stille  765,9 (12) stille diset varm luft (04) n ll diset luft (08) n mest stille diset varm luft (16) 

stille diset varm luft (20) stille diset luft (24) stille diset luft 

22,4 

14 s 764,3 (12) s ll diset varm luft (04) stille diset luft (08) s ll diset luft (16) s laber diset 

varm luft (20) sø b diset luft (24) sø laber diset luft 

23,9 

15 ssø 760,9 (12) ssø laber tyk diset varm luft (04) ssø laber diset luft (08) ssø laber tyk diset 

luft (16) ssø b tyk diset varm luft (20) v laber diset blandet luft (24) var laber, 

det lynede rundtom 

25,8 

16 v 760,1 (12) v driveskyer (04) v laber blandet luft (08) v b driveskyer (16) nnv m drive-

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

(N) Usædvanlig hagl så store som store nødder, der slår mange vinduer ud i Kø-

benhavn. Memel går over til russerne. Den svenske flåde går i Østersøen for at 

transportere 20.000 mand til Pommern. 

21,4 

17 sv 763,5 (12) sv b driveskyer (04) vnv laber driveskyer (08) vnv laber driveskyer (16) sv 

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

(N) I Søllerød kirke. Spist på Caninholmen middag og aften. 

16,4 

18 sv 761,7 (12) sv frisk m blandet luft (04) s b blandet luft (08) s m blandet luft (16) sv b 

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

(K) Torden slår ned i kaptajn Hoglands skib (JER, dvs. orlogsskibet ”Nellebla-

det”) ved Fleckerøen ved Norge (JER, datoen herfor er uvis). 

20,8 

19 sø 763,5 (12) sø lidet laber driveskyer (04) s lidet laber driveskyer (08) s lidet laber dri-

veskyer (16) ssø laber diset luft (20) s laber diset luft (24) s regnbyger 

24,4 
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(N)  

20 ssø 763,5 (12) ssø laber klar varm luft (04) s lidet laber driveskyer (08) s lidet laber drive-

skyer (16) ssø b diset varm luft (20) ssø b diset luft (24) stille diset luft 

(N) Spist på Kokkedal. Læst Klopstoks tragedie: Der Tod Adams, et meget be-

væget værk. 

25,6 

21 stille 759,8 (12) var mest stille tordenluft (04) øsø lidet laber diset blandet luft (08) øsø lidet 

laber diset blandet luft (16) øsø lidet laber diset varm luft (20) øsø b lynede 

rundtom 

(N) To kurerer fra Frankrig og Sverrig. Regimentscheferne og kommissariatet 

samles hos kongen. 

25,4 

22 s 756,9 (12) s b driveskyer (04) var lidet laber tordenvejr (08) v lidet laber regnbyger 

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

(N) Stærk tordenregn om morgenen. 

19,5 

23 ssv 761,3 (12) ssv var driveskyer (04) var haglbyger (08) var laber driveskyer (16) vsv b 

regnbyger (20) v laber driveskyer (24) v klar luft 

(N) 

18,8 

24 var 763,9 (12) var driveskyer (04) vsv b driveskyer (08) vsv m driveskyer (16) vsv laber 

driveskyer (20) vsv laber driveskyer (24) v lidet laber diset luft  

(N) 

19,9 

25 vnv 765,9 (12) vnv laber driveskyer (04) v lidet laber diset luft (08) vnv laber driveskyer 

(16) vnv laber driveskyer (20) nnø laber driveskyer (24) ø laber driveskyer 

(Ledreborg) Rejst tidligt (om morgenen) til Gentofte og derfra med Stampe til 

Ledreborg, hvor kancellikollegiet blev afholdt om eftermiddagen. I koncelli-

kollegiet behandledes bl.a. afskaffelse af kommissionærerne og straffen for 

lejermål på Færøerne. 

19,4 

26 ssø 768,5 (12) ssø laber driveskyer (04) sø laber driveskyer (08) ssø laber driveskyer (16) 

s laber varm luft driveskyer (20) sø laber driveskyer (24) sø laber driveskyer 

(Ledreborg) De tre prinser af Hessen ankom til Ledreborg om aftenen. 

21,9 

27 ssø 767,5 (12) ssø laber klar varm luft (04) ssø lidet laber klar luft (08) ssø lidet laber klar 

luft (16) s laber varm luft driveskyer (20) sø b driveskyer (24) øsø b driveskyer 

(Overdrevskroen) Rejst til Næstved og undervejs set landstinget (i Ringsted). 

Holdt kommission i Næstved og rejst tilbage til Overdrevskroen. 

23,5 

28 øsø 763,7 (12) øsø b diset luft (04) øsø b diset luft (08) øsø b diset luft (16) sø laber blan- 22,4 
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det luft (20) øsø var lidt regn (24) øsø rm undertiden regn, lynet i øst 

(N) Rejst til København og derfra til Nærum. 

Elsmarkpå Als: ”høsten begyndte den 28. juli, og den 4. august var der ophøstet: 

38 traver rug, 64 traver byg, 60 traver havre og 12 læs ærter. Den 12. august var 

hele høsten afsluttet”.  

29 s 761,1 (12) s laber blandet luft (08) øsø stiv m blandet luft (08) øsø b diset luft (16) vnv 

laber driveskyer (20) nnø laber driveskyer (24) vnv mest stille diset luft 

(N) Indhøstet 3 stakke hø. 

21,3 

30 stille 761,3 (12) stille diset varm luft (04) var mest stille diset luft (08) ø mest stille tåget 

luft (16) stille diset varm luft (20) stille diset luft (24) stille diset luft 

23,9 

31 ønø 757,3 (12) ønø laber regn (04) ø b tyk diset luft (08) ø b grå luft (16) ø tordenbyger 

(20) øsø b blandet luft (24) sø b og m blandet luft 

(N) Stærk torden og regn 

20,6 

 

Juli 1757 

Temperatur: 20,7 gr. C 

Tryk: 764,6 mm Hg 

 

 vind tryk  

August 1757 

Vejrligsobservationerne fregatten ”Christiansø” til ankers mellem Trekroner og 

Kalkbrænderiet. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

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

temp. 

1 sø 755,7 (12) sø u småregn (04) s frisk m driveskyer (08) sø rm driveskyer (16) ssv stiv u 

regnbyger (20) ssv rm regnbyger (24) ssv rm driveskyer 

(K) Den 26. juli blev de brunswigske og hessiske slået af marechal d´Etrees og 

måtte trække sig tilbage til Hammel med et tab på 1100 mand. De hannoveran-

ske på den anden fløj kunne ikke komme dem til hjælp.  

17,0 
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2 ssø 761,7 (12) ssø b driveskyer (04) ssv rm driveskyer (08) ssv laber driveskyer (16) s b 

driveskyer (20) ssø laber driveskyer (24) sø ll driveskyer  

(K)  

21,5 

3 s 762,3 (12) s laber overtrukken luft med regnbyger (04) ssø laber blandet luft (08) s la-

ber driveskyer (16) v ll regn (20) var regn (24) var, lynet og tordnet i NØ 

19,2 

4 vnv 760,9 (12) vnv m blandet luft (04) var lidet laber blandet luft (08) ønø lidet laber blan-

det luft (16) vnv b blandet luft (20) nv b regn (24) nv b blandet luft 

(N) 

18,8 

5 n 764,1 (12) n laber driveskyer (04) vnv laber driveskyer (08) vnv laber driveskyer (16) 

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

19,5 

6 øsø 768,1 (12) øsø lidet laber klar varm luft (08) n laber klar luft (08) n laber klar luft (16) 

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

22,5 

7 nnø 769,3 (12) nnø laber klar varm luft (04) n ll klar luft (08) n ll klar luft (16) nnv b klar 

varm luft (20) nnv b klar luft (24) nnv lidet laber klar luft 

22,7 

8 nnv 768,1 (12) nnv frisk b driveskyer (04) nnv b klar luft (08) nnv b driveskyer (16) nnv 

frisk b driveskyer (20) nnv laber driveskyer (24) vnv ll klar luft 

(N) Hielmstierne og kaptajn Kaalund spiste til middag hos os. 

19,9 

9 nnø 765,9 (12) nnø ll klar varm luft (04) vnv ll klar luft (08) vnv ll klar luft (16) nnø laber 

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

(N) Om morgenen ved Papirmøllen hos professor Kofoed, som udfærdiger land-

kort over Sjælland. 

22,2 

10 ø 763,9 (12) ø ll driveskyer (04) stille klar luft (08) stille driveskyer (16) nnø laber blan-

det luft (20) n lidet laber driveskyer (24) n lidet laber driveskyer 

(N) 

22,2 

11 stille 758,7 (12) stille grå luft (04) n lidet laber overtrukken luft (16) var laber driveskyer 

(20) nv laber driveskyer (24) nv laber driveskyer 

(N) Indhøstet 13 traver byg. 

19,7 

12 vnv 758,3 (12) vnv b driveskyer (04) vnv laber driveskyer (08) v b driveskyer (16) n laber 

driveskyer (20) nv laber driveskyer (24) nv laber driveskyer 

(N) Ved Brinckmans kilde (ifølge Nystrøm den senere Kirsten Piils kilde), hvor 

Kalls hele folkerige familie var. 

18,3 

13 vnv 757,1 (12) vnv m regnbyger (04) nv m blandet luft (08) vnv m blandet luft (16) nv u 

regn (20) nv stormstød med regn (24) nv m driveskyer  

14,4 
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(N) Usædvanlig stærk regn 

14 nnv 758,1 (12) nnv laber driveskyer (04) nnv m driveskyer (08) nnv laber driveskyer (16) 

nnv m driveskyer (20) nnv laber driveskyer (24) v laber driveskyer 

(N) I Søllerød kirke. Spist på Caninholmen middag og aften. 

15,5 

15 ssv 761,9 (12) ssv laber driveskyer (04) var driveskyer (08) ssø laber driveskyer (16) s 

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

(N) Sygdom rundt om i landet, som en slags hidsig feber. Blodgang i byen. 

16,7 

16 ønø 758,1 (12) ønø laber blandet luft (04) ø b blandet luft (08) ønø b blandet luft (16) ønø 

laber blandet luft (20) sø b driveskyer (24) ø m driveskyer 

(K) 

17,4 

17 ø 751,5 (12) ø stiv rm regn (04) ø stiv m blandet luft (08) ø rm regn (16) nø rm drive-

skyer (20) nø m tordenbyger (24) var tordenluft 

(K) I kancellikollegiet behandledes, at landsoldater skal have bondegårde. I so-

cietetet, hvor bjergråd Justi kom og forelæste om et kort begreb af sit systema, 

at prima principa var vand, olie og kviksølv. Kratzenstein viste aftegninger af 

islandske naturalia. 

12,9 

18 nv 750,1 (12) nv var driveskyer (04) v laber bygeluft (08) v b driveskyer (16) nv b drive-

skyer (20) nnv laber blandet luft (24) v laber blandet luft 

(N) 

15,3 

19 nnø 755,5 (12) nnø laber driveskyer (04) v laber blandet luft (08) vnv laber blandet luft 

(16) n laber driveskyer (20) n laber driveskyer 

13,5 

20 øsø 753,7 (12) øsø b blandet luft (04) øsø b blandet luft (08) øsø b blandet luft (16) var 

med torden og regn (20) var med stærk torden og regn (24) ssv blandet luft 

15,5 

21 ssv 753,5 (12) ssv stiv m driveskyer (04) sv m blandet luft (08) sv m blandet luft (16) ssv 

stiv m driveskyer (20) ssø m driveskyer (24) ssø m driveskyer 

(N) Spist hos Hielmstiernes middag og aften. 

14,7 

22 nv 751,9 (12) nv b regnbyger (04) sø driveskyer (08) n b blandet luft (16) v laber drive-

skyer (20) nv lidet laber driveskyer (24) v lidet laber driveskyer  

15,8 

23 v 749,3 (12) v rm regnbyger (04) sv b blandet luft (08) ssv rm lidt regn (16) v rm regn 

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

(K) Rejst til byen med Dass. 

12,5 

24 ssv 758,1 (12) ssv frisk m driveskyer (04) v b driveskyer (08) vsv b blandet luft (16) sv m 

grå fugtig luft (20) vsv m grå luft (24) sv b grå luft 

16,0 
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(K) I kancellikollegiet behandledes bl.a. Bergens nye kirke og desertørers på-

gribelse i Helsingør. 

25 s 760,1 (12) s laber blandet luft (04) ssv laber blandet luft (08) ssv laber opklarende luft 

(16) s b driveskyer (20) ssø b blandet luft (24) vsv med torden og regn 

(N) Rejst til byen med Glud. 

19,3 

26 v 760,1 (12) v rm driveskyer (04) vnv m og b regnbyger (08) vnv b blandet luft (16) v 

rm driveskyer (20) v m driveskyer (24) v b driveskyer 

(N) Spist hos von Stöcken på Springforbi med Hielmstiernes og Aagaard.  

13,5 

27 s 759,5 (12) s frisk m blandet luft (04) vsv m driveskyer (08) ssv frisk m blandet luft 

(16) ssv rm blandet luft (20) sv rm regnbyger (24) sv frisk m blandet luft 

14,2 

28 ssv 756,9 (12) ssv b driveskyer (04) vsv m blandet luft (08) v b driveskyer (16) s m over-

trukken luft (20) s rm regnbyger (24) ssø rm regnbyger 

(N) I Søllerød kirke. Spist hos Hielmstiernes middag og aften. 

13,9 

29 sv 751,3 (12) sv u driveskyer (04) vsv rm regnbyger (16) ssv rm driveskyer (20) sv rm 

driveskyer (24) sv m og b opklarende luft 

(N) Spist hos Lemvigs med Thurahs. 

12,7 

30 ssv 758,7 (12) ssv frisk b driveskyer (04) ssv b klar luft (08) ssv b og m driveskyer (16) 

ssø frisk b driveskyer (20) sø frisk b driveskyer (24) sø b diset blandet luft 

(K) Rejst til byen med min kone og Glud. 

13,9 

31 stille 758,7 (12) stille (04) sø b diset blandet luft (08) s b diset blandet luft (16) nnv laber 

regn (20) n b regn (24) n b regnbyger 

(K) I kancellikollegiet behandledes bl.a. forordning om bryggere. 

14,5 

 

August 1757 

Temperatur: 17,0 gr. C 

Tryk: 758,7 mm Hg 

 

 vind tryk  

September 1757 

Vejrligsobservationerne fregatten ”Christiansø” til ankers mellem Trekroner og 

Kalkbrænderiet. 

Døgnets temperatur er skønnet 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).  

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

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

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

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

1 nnv 766,7 (12) nnv laber blandet luft (04) nnv laber blandet luft (08) nv laber blandet luft 

(16) n laber driveskyer (20) n laber driveskyer (24) nnv laber driveskyer 

(N) 

13,4 

2 n 769,8 (12) n lidet laber opklarende luft (04) nnv lidet laber blandet luft (08) nnv lidet 

laber blandet luft (16) nnø b klar luft (20) n b blandet luft (24) n laber blandet 

luft 

14,2 

3 vnv 767,9 (12) vnv laber overtrukken luft (04) nnv laber blandet luft (08) nv laber blandet 

luft (16) n b driveskyer (20) nnv b driveskyer (24) vnv laber opklarende luft 

(N) De franske faldt ind i Bremen og Verden. 

13,4 

4 nø 767,9 (12) nø rm klar luft (04) nv laber klar luft (08) nø frisk m klar luft (16) nnø rm 

klar luft (20) nø frisk m driveskyer (24) nø frisk m driveskyer 

(N) I Søllerød kirke. Spist på Caninholmen. 

13,9 

5 nnø 767,9 (12) nnø b driveskyer (04) nø frisk m driveskyer (08) nø frisk m driveskyer (16) 

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

12,2 

6 n 766,7 (12) n laber nogle driveskyer (04) nv laber klar luft (08) nnv laber klar luft (16) 

n laber klar luft (20) n laber klar luft (24) nnv laber diset blandet luft 

(K) 

13,2 

7 n 769,1 (12) n lidet laber klar luft (04) nv laber diset blandet luft (08) n lidet laber klar 

luft (16) n laber klar luft (20) n b klar luft (24) n b klar luft 

(N) 

16,2 

8 n 765,7 (12) n laber grå luft og lidt regn (04) nnø b diset blandet luft (08) nnø b diset 

blandet luft (16) nnø ll tyk diset luft (20) ø ll tyk diset luft (24) ø m tyk diset luft 

(N) Den norske post blev skudt af hesten i Sverrig og postsækkene borttaget. 

Det siges, at karlen, som red, var impliceret og havde ingen skade lidt. Ger-

ningsmanden åbnede straks postsækken, tog alle banco-sedler og spredte om på 

marken både veksler og breve, som kom hertil 8 dage senere. Der blev ellers 

gjort god anstalt i Sverrig til den skyldiges pågribelse. 

16,4 

9 ssø 764,1 (12) ssø laber driveskyer (04) ssø frisk m lidt regn (08) sø m blandet luft (16) 16,9 
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ssø laber blandet luft (20) ø laber blandet luft (24) ø laber klar luft 

10 stille 761,7 (12) stille grå luft (04) nø laber klar luft (08) nø laber blandet luft (16) stille 

regnbyger (20) stille blandet luft (24) stille blandet luft   

(N) Besøg af etatsråd Falsen, justitsråd Aagaard og justitsråd Kofod Ancher, 

som berettede at have set grev Münnichhausens have i Schwabbede (ifølge Ny-

strøm: Schwöbber i Hannover), hvor stedet er så bekvemt, at alle fremmede 

planter kan vokse dér. 

15,5 

11 sø 760,7 (12) sø laber driveskyer (04) stille blandet luft (08) s ll driveskyer (16) ssø laber 

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

(N) I Søllerød kirke. Spist på Caninholmen. 

15,7 

12 nø 763,5 (12) nø laber driveskyer (04) ønø laber driveskyer (08) nnø laber driveskyer 

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

(N) Spist hos Lowson. 

Elsmark på Als: ” den 12., 13. og 14. september og igennem hele ugen fangede 

jeg, Hans Jessen og Johan Møller mange makreller”. 

15,6 

13 nv 769,1 (12) nv laber driveskyer (04) nv laber tåget luft (08) nv laber opklarende luft 

(16) nv laber driveskyer (20) v laber klar luft (24) v laber klar luft 

(K) 

15,2 

14 v 771,1 (12) v laber blandet luft (04) sv laber tåget luft (08) v laber blandet luft (16) sv b 

driveskyer (20) sv b driveskyer (24) v laber klar luft 

(K) I kancellikollegiet behandledes bl.a. skibes opbringelse i neutrale havne, 

kollekter i Danmark til kirkerne i fyrstendømmerne. 

14,6 

15 vsv 769,1 (12) vsv laber blandet luft (04) v laber diset blandet luft (08) v laber blandet luft 

(16) vnv laber driveskyer (20) nv lidet laber driveskyer (24) nv mest stille med 

nordlys 

(K) I konseillet, hvor en kabinetskurér bragte meddelelse om, at der ved grev 

Lynars mægling er indgået våbenstilstand mellem Hannover og de franske, som 

trækker sig tilbage fra Bremen,Verden og det Lauenborgske. 

14,4 

16 nnø 769,1 (12) nnø laber driveskyer (04) nv ll diset luft (08) nnv laber driveskyer (16) nø 

laber klar luft (20) nø laber klar luft (24) nø laber klar luft med nordlys 

16,2 

17 ø 770,5 (12) ø b driveskyer (04) øsø b og m driveskyer (08) ø b blandet luft (16) ø laber 

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

14,4 

18 nø 767,5 (12) nø ll klar luft (04) nø ll klar luft (08) nø ll klar luft (16) ø b klar luft (20) ø b 

driveskyer (24) ø b overtrukken luft   

16,6 
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(N) I Søllerød kirke. Spist på Caninholmen. 

19 ønø 768,1 (12) ønø b driveskyer (04) ø m nogen regn (08) ø m regnluft (16) ønø b drive-

skyer (20) ønø b driveskyer (24) nnø frisk m overtrukken luft 

(N) Besøg af etatsråd Friis og justitsråd Aagaard. De svenske falder ind i Pom-

mern. 

15,5 

20 ønø 771,5 (12) ønø frisk b tyk diset luft (04) nø m blandet luft (08) nø b diset luft (16) ønø 

frisk m tyk diset luft (20) ønø m og b tyk diset luft (24) ønø frisk m tyk diset luft 

(K) Prinsen af Bevern angribes af østrigerne. Den 7. september blev dette an-

greb fulgt op af nyt angreb, hvor Wintherfeldt blev skudt. Den 30. august an-

greb Lewald russerne. I alle disse slag taber preusserne. 

16,9 

21 ø 772,9 (12) ø frisk m tyk diset luft (04) ø frisk m tyk diset luft (08) ø frisk m tyk diset 

luft (16) ø rm driveskyer (20) ø u driveskyer (24) ønø u driveskyer 

(K) I kancellikollegiet behandledes bl.a. laugsregler for skibstømresvende, 

Christiansands grovsmededrenge, som betjener militæret, betjente til de fattige i 

Trundhiems stift, byfogedtjenesten i Sorø, politi ved soldater på Sct. Croix og 

tømmerflådning ved Frederikshald. 

15,4 

22 sø 776,9 (12) sø stiv rm driveskyer (04) ønø rm blandet luft (08) ø m blandet luft (16) sø 

u driveskyer (20) sø stiv rm klar luft (24) ø rm klar luft 

(N) Kongen af Preussen drager mod de franske og rigsarméen. 

12,5 

23 ønø 774,1 (12) ønø b driveskyer (04) nø rm klar luft (08) nø frisk m klar luft (16) ønø b 

blandet luft (20) mest stille blandet luft (24) øsø u regnbyger 

(N) Den unge Treschow viste mig en del prøver af farver, som var stødt af en 

del sten, der findes ved Mjøsen. 

11,9 

24 øsø 768,7 (12) øsø b blandet luft (04) øsø u regnbyger (08) øsø rm blandet luft (16) nø m 

blandet luft (20) nø b blandet luft (24) ønø b blandet luft  

11,4 

25 nø 764,1 (12) nø ll diset luft (04) ø laber blandet luft (08) ø laber blandet luft (16) stille 

diset luft (20) stille diset luft (24) v mest stille blandet luft  

13,1 

26 nø 763,5 (12) nø stiv rm blandet luft (04) var regnbyger (08) nø u blandet luft (16) nø rm 

driveskyer (20) nø stiv rm klar luft (24) nø u klar luft 

 8,1 

27 nnø 771,9 (12) nnø laber klar kold luft (04) nø m klar luft (08) nnø b klar luft (16) b laber 

klar luft (20) v laber klar luft (24) vsv laber klar luft 

(K) Stærk nattefrost. Rejst til København. Den 14. september trak den russiske 

armé sig tilbage i stor hast. Nogle mener, at kejserinden er død, andre, at tar-

tarerne er faldet ind i Rusland. 

 8,1 
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28 v 769,1 (12) v rm blandet luft (04) vsv laber nogle driveskyer (08) v m driveskyer (16) 

vnv rm regnbyger (20) v m og b driveskyer (24) v b driveskyer 

(K) I kancellikollegiet, hvor behandledes rettens betjentes salærer af testamenter 

og provstevisitats i købstæderne. Været til kancellibud Rasch Matthiesens bryl-

lup med en pige på 20 år. Han er 58 år. 

 9,0 

29 vnv 761,7 (12) vnv rm regnbyger (04) v b driveskyer (08) v b driveskyer (16) vnv rm regn-

byger (20) vnv rm regnbyger (24) nv rm driveskyer 

(N) De engelske omringer Corsica. 

 9,1 

30 n 757,7 (12) n stiv rm driveskyer (04) nnv rm driveskyer (08) nnv rm driveskyer (16) nv 

rm blandet luft (20) var blandet luft (24) var haglbyger 

(N) Biskop Pontoppidan besøgte mig og viste mig sit latinske vers over de 

mærkværdigheder, der er sket i år. (Ifølge Nystrøm udkom dette Hora visitatio-

nis potentum i 1757). 

 5,9 

 

September 1757 

Temperatur: 13,5 gr. C 

Tryk: 767,6 mm Hg 

 

 vind tryk  

Oktober 1757 

Vejrligsobservationerne fregatten ”Christiansø” til ankers mellem Trekroner og 

Kalkbrænderiet. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

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

temp. 

1 nnv 759,8 (12) nnv m nogle driveskyer (04) n m driveskyer (08) n m klar kold luft (16) nv 

stiv m haglbyger (20) nv stiv m frost (24) nv m og b driveskyer 

(N) Sekretær Evald og frue samt hr. Schuster fra Vestindien besøgte os. Han be-

rettede, at han havde sat 60.000 rdl. i sin plantage, og at han have årligt 150 til 

200 oksehoveder sukker til en pris af 50 rdl. pr. oksehovede. (Ifølge Nystrøm 

købte Bertram Samuel Schuster året efter Skodsborg). 

4,3 
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2 n 756,9 (12) n m driveskyer (04) nnv m haglbyger (08) nnv m haglbyger (16) n laber 

driveskyer (20) nø laber blandet luft (24) nø laber blandet luft 

(N) I Søllerød kirke. Spist på Caninholmen. Kulden vedvarer. 

5,4 

3 nnø 753,7 (12) nnø m driveskyer (04) n b driveskyer (08) nnv b driveskyer (16) n rm drive-

skyer (20) n rm driveskyer (24) n rm driveskyer  

(N) Erichsen kom herud sammen med Hammer, der afstak det jordstykke, der 

skal inddrages til haven. 

4,3 

4 n 762,5 (12) n m blandet luft (04) n m blandet luft (08) n m blandet luft (16) nnv rm dri-

veskyer (20) nnv b og laber klar luft (24) nv laber klar luft 

(K) Rejst til København med Dass, Erichsen og Hammer. 

6,5 

5 ønø 767,9 (12) ønø laber klar luft (04) var klar luft (08) ø laber klar luft (16) var ll klar luft 

(20) ssø ll klar luft (24) ssø laber klar luft 

(N) 

6,8 

6 sø 766,9 (12) sø stiv m driveskyer (04) ssø laber klar luft (08) sø m driveskyer (16) sø rm 

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

(N) De engelske gør landgang i Frankrig. 

7,0 

7 ø 767,9 (12) ø m og b blandet luft (04) øsø m driveskyer (08) øsø m driveskyer (16) sø b 

blandet luft (20) øsø m blandet luft (24) øsø frisk m blandet luft 

6,5 

8 sø 764,1 (12) sø rm blandet luft (04) øsø m driveskyer (08) øsø m driveskyer (16) ssø stiv 

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

5,8 

9 sø 761,7 (12) sø stiv rm blandet luft (04) ø rm driveskyer (08) ø rm driveskyer (16) sø rm 

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

(K) Rejst til byen på grund af min svigerfaders svaghed. 

6,3 

10 øsø 759,1 (12) øsø rm regnbyger (04) øsø rm blandet luft (08) øsø rm regnbyger (16) sø m 

blandet luft (20) sø rm blandet luft (24) øsø rm blandet luft 

(K) Professor Kofod viste mig sit landkort over Københavns amt. 

7,8 

11 nø 763,9 (12) nø rm grå kold luft (04) ø rm blandet luft (08) nø rm blandet luft (16) ønø 

rm grå kold luft (20) ønø rm grå luft (24) ø rm grå luft 

(K) Glommens elv bortskyller et stort stykke land ved Sarpfossen og bortskyller 

en del huse ved Drammen. 

6,5 

12 ø 769,1 (12) ø m blandet luft (04) ø rm grå luft (08) ø stiv m grå luft (16) ø rm grå kold 

luft (20) ø rm grå luft (24) ø frisk m grå luft 

(K) I kancellikollegiet behandledes inkvisitionskommissionen, præstepenge i 

6,7 
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København, revisor ved Silkehuset og murersvendes dagløn på landet. I socie-

tetet behandledes islandske sager. Eggert Olufsen er kommet tilbage (ifølge Ny-

strøm sammen med sin rejsefælle medicineren Bjarne Povelsen). Hver af dem 

fik bevilget 120 rdl.  

13 sø 769,1 (12) sø m grå kold luft (04) ø m grå luft (08) ø b grå luft (16) sø b grå kold luft 

(20) ø b nogen regn (24) ø b grå luft 

(K) Bjergråd Justi rejser til Jylland for at sørge for bebyggelse af hederne. 

5,5 

14 var 770,9 (12) var laber grå luft (04) var laber grå luft (08) var laber grå luft (16) sø m dri-

veskyer (20) s m driveskyer (24) var blandet luft 

(K) Min kære salige svigerfader konferensråd Sverin Junge døde kl. 8 om aften-

en efter 14 dages svaghed og kræfters aftagelse. Han var født den 26/11 1680. I 

sit første ægteskab fik han Ane Bolette Junge, min velsignede hustru. Han blev 

adlet i 1731 og var kancelliråd, justitsråd, etatsråd og konferenceråd. 

5,0 

15 nv 767,9 (12) nv stiv rm driveskyer (04) var stærk regn (08) vsv b blandet luft (16) nv rm 

driveskyer (20) nnv b klar luft (24) n b klar luft 

(K) Skrevet til grev Ahlefeldt (ifølge Nystrøm overkrigskommissæren) om en 

gave til begravelsen. Udfærdiget gravskrift. 

6,7 

16 ø 767,9 (12) ø laber klar luft (04) nnø b klar luft (08) nnø b driveskyer (16) øsø laber 

klar luft (20) stille klar luft (24) stille klar luft 

5,8 

17 vnv 775,5 (12) vnv laber driveskyer (04) stille klar luft rimfrost (08) vnv ll klar luft (16) 

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

(K) 

5,5 

18 nv 774,1 (12) nv laber blandet luft (04) nv laber blandet luft (08) nv laber blandet luft 

(16) nv lidet laber driveskyer (20) nv lidet laber klar luft (24) nnv lidet laber klar 

luft 

(K) Etatsrådinde Bartholin bekoster min svigerfaders begravelse. 

7,2 

19 nv 775,5 (12) nv ll diset luft (04) nv ll blandet luft (08) nv ll blandet luft (16) nnv ll diset 

luft (20) nv ll diset luft (24) nv ll klar luft  

(K) Min salige svigerfader blev begravet i Nikolaj kirke bag koret. Jeg, kaptajn 

Brügmann, professor Schade og mr. Sevel fulgte. I kancellikollegiet behandle-

des opbud og fallitter, rendestenenes vaterpas i København og catechet (JER, 

kirkelig undervisning) ved Nikolaj kirke. 

8,2 

20 nv 766,7 (12) nv rm driveskyer (04) vnv ll blandet luft (08) nv m driveskyer (16) nnv rm 

blandet luft (20) nnv b klar luft (24) nnv laber klar luft 

6,5 
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(K) Flåden kommer hjem. Geheimeråden tillader, at sekretær Morgenstierne må 

sidde i mit kontor og ekstrahere fra de gamle protokoller. 

21 nv 761,7 (12) nv m klar luft (04) nnv laber klar luft (08) nnv laber klar luft (16) nv rm 

driveskyer (20) n stiv u opklarende luft (24) n u klar luft 

(N) 

3,8 

22 n 763,3 (12) n stiv rm klar luft (04) n u driveskyer (08) n u driveskyer (16) nv m drive-

skyer (20) nnv b og laber driveskyer (24) n laber klar luft nordlys  

(N) Vintervejrliget begynder. 

2,4 

23 nv 764,1 (12) nv lidet laber diset driveskyer (04) vnv laber klar luft frost (08) nv lidet la-

ber diset driveskyer (16) v frisk m grå kold luft (20) v frisk m regn (24) vsv m 

regnbyger 

3,4 

24 sv 749,1 (12) sv b regn (04) sv m regnbyger (08) sv b grå luft (16) var laber småregn (20) 

ø laber småregn (24) ø m blandet luft 

(K) Rejst til byen. 

5,9 

25 ønø 759,1 (12) ønø stiv rm grå kold luft (04) ønø rm grå luft (08) ønø stiv rm grå luft (16) 

nnø rm grå kold luft (20) nnø rm grå luft (24) nnø rm grå luft  

(K) Brev fra grev Ahlefeldt om, at ansøgningen af 15. oktober ikke blev imøde-

kommet. 

4,2 

26 vsv 765,7 (12) vsv laber blandet luft (04) var laber opklarende luft (08) vnv lidet laber op-

klarende luft (16) vsv stiv m overtrukken luft (20) vsv stiv m blandet fugtig luft 

(24) v rm blandet luft 

(K) I kancellikollegiet behandledes skibstømrernes lavsartikler. Om aftenen til 

Schouboes fødselsdag. 

2,9 

27 vnv 759,1 (12) vnv stiv u grå luft (04) v rm blandet luft (08) nv stiv rm grå luft (16) vnv u 

blandet luft (20) vnv m grå fugtig luft (24) vnv storm regn 

8,3 

28 n 758,3 (12) n rm hagl- og snebyger (04) nnv u regn (08) nv u haglbyger (16) nv stiv m 

klar luft frost (20) nnv m klar luft frost (24) nnv rm klar luft frost 

(K) Boet åbnes efter min salige svigerfar. Indleveret til Ramus vores arv- og 

gældsfragåelse. 

2,8 

29 nv 769,1 (12) nv m klar luft (04) nnv m og b driveskyer (08) nnv laber klar luft frost (16) 

nv laber klar kold luft (20) vnv laber klar luft frost (24) v b og m driveskyer 

(K) Givet min salig svigerfars manuskripter til grev Ahlefeldt. 

2,2 

30 sv 757,3 (12) sv storm sommetider regn (04) sv rm blandet luft (08) sv stiv rm blandet 6,5 
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luft (16) v stiv rm driveskyer (20) v rm blandet luft (24) v rm blandet luft 

31 vnv 765,5 (12) vnv b driveskyer (04) nv b blandet luft (08) nv laber diset luft (16) v laber 

tyk luft (20) v laber opklarende luft (24) v laber klar luft 

6,7 

 

Oktober 1757 

Temperatur: 5,6 gr. C 

Tryk: 764,3 mm Hg 

 

 vind tryk  

November 1757 

Vejrligsobservationerne fregatten ”Christiansø” til ankers mellem Trekroner og 

Kalkbrænderiet. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

nerne er foretaget i København (K). 

temp. 

1 nv 767,9 (12) nv rm grå luft (04) v b overtrukken luft (08) v b overtrukken luft (16) nv u 

grå luft (20) nv rm grå luft (24) nv rm grå luft 

5,0 

2 vnv 767,9 (12) vnv m blandet luft (04) vnv stiv m regn (08) vnv stiv m grå fugtig luft (16) 

vnv m driveskyer (20) vnv m driveskyer (24) vnv m driveskyer 

(K) I kancellikollegiet behandledes bl.a. nedlæggelse af 1. klasse i Nyborg sko-

le. 

8,5 

3 v 767,9 (12) v m blandet luft (04) vnv m driveskyer (08) v b blandet luft (16) v m grå 

luft (20) v rm grå luft (24) vsv rm grå luft 

8,0 

4 nv 755,9 (12) nv stiv rm driveskyer (04) vsv rm blandet luft (08) vsv rm blandet luft (16) 

nv u blandet luft (20) nv rm lidt regn (24) nv rm driveskyer 

(K) Ekstraordinært skattepåbud. 

8,0 

5 sv 756,7 (12) sv laber grå luft (04) nv b driveskyer (08) nv laber driveskyer (16) s laber 

grå fugtig luft (20) s laber stærk regn (24) vsv m mest regn 

6,1 

6 sv 741,7 (12) sv m driveskyer (04) vsv m mest regn (08) sv m grå luft (16) sv b grå luft 

(20) sv frisk m regn (24) sv frisk m sommetider regn 

7,6 
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7 ssv 734,1 (12) ssv m grå luft (04) sv b blandet luft (08) ssv laber driveskyer (16) ssv laber 

grå fugtig luft (20) vnv storm slud (24) vnv u slud 

(K) Cirkulæreskrivelser om pesten i Lissabon. 

3,9 

8 vnv 745,1 (12) vnv b blandet kold luft (04) v m blandet luft (08) vsv laber driveskyer (16) 

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

0,0 

9 var 757,9 (12) var lidet laber sommetider sne (04) nnv laber snebyger (08) n laber drive-

skyer (16) stille driveskyer (20) stille klar luft stærk frost (24) s laber driveskyer 

stærk frost 

(K) I kancellikollegiet behandledes bl.a., at de fattiges kirkegårder flyttes uden 

for byen, og at Vognserup ikke skal høre under Birkholm birk. 

0,0 

10 sv 743,5 (12) sv rm grå luft (04) ssv stiv rm overtrukken luft (08) ssv stiv u regn (16) sv 

rm grå luft (20) v frisk m driveskyer (24) vsv frisk m driveskyer 

3,4 

11 ssv 739,8 (12) ssv rm lidt regn (04) sv frisk m driveskyer (08) ssv rm blandet luft (16) ssv 

rm blandet luft (20) ssv rm blandet luft (24) ssv rm blandet luft 

(K) Den 5. november besejrede kongen af Preussen Soubize og rigsarméen. 

Spist hos madam Bartholin om aftenen på Bartholin og fru Weyses fødselsdag. 

5,4 

12 s 742,5 (12) s b diset blandet luft (04) sv m og b driveskyer (08) sv laber tåget luft (16) 

ssv b driveskyer (20) ssv rm overtrukken luft (24) ssv m nordlys 

4,4 

13 v 745,5 (12) v b driveskyer (04) sv m (08) sv b driveskyer (16) v b driveskyer (20) vsv b 

blandet luft (24) v b blandet luft 

3,5 

14 vnv 751,7 (12) vnv laber blandet luft (04) v laber regn (08) vnv laber blandet luft (16) nv 

laber små regnbyger (20) var mest stille blandet luft (24) nnv mest stille blandet 

luft 

(K) Journalisterne får en erindring vedrørende deres kritik, formodentlig i anled-

ning af den om verdens nyhed. (Ifølge Nystrøm drejede det sig om en afhand-

ling af Erik Pontoppidan, hvori forfatteren søgte at påvise, at verden ikke var af 

den høje ælde, som kætterne mente. Afhandlingen blev i 1755 oplæst i Viden-

skabs-Societetet og udkom særskilt i 1757. Den blev skarpt anmeldt i bogtryk-

ker Lillies efterretninger om nye bøger etc. for marts og april 1757). 

1,6 

15 v 761,1 (12) v lidet laber blandet luft (04) v lidet laber blandet luft (08) v lidet laber 

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

blandet luft 

(K) Kongen kommer ud for et farligt styrt med hesten, dog gud være lovet, uden 

at komme til skade. 

1,5 
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16 s 747,9 (12) s rm stadig regn (04) sø rm grå luft (08) s stiv rm regn (16) nv m opklaren-

de luft (20) vnv laber klar luft (24) v laber klar luft 

2,7 

17 sv 755,5 (12) sv b blandet diset luft (04)v laber driveskyer (08) vsv laber driveskyer (16) 

sv b regnbyger (20) nv b driveskyer (24) vnv mest stille klar luft 

3,7 

18 sv 759,1 (12) sv b tyk luft (04) b tåget luft (08) ssv m tåget luft (16) ssv laber blandet luft 

(20) var opklarende luft (24) sv laber blandet luft 

4,4 

19 ssv 757,1 (12) ssv laber grå luft (04) ssv laber blandet luft (08) ssv laber grå luft (16) ssv 

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

5,1 

20 sv 754,1 (12) sv frisk m blandet luft (04) sv m blandet luft (08) sv m blandet luft (16) sv 

stiv m grå luft (20) sv rm grå luft (24) sv rm grå luft 

7,6 

21 ssv 753,9 (12) ssv rm mest regn (04) s frisk m grå fugtig luft (08) s frisk m grå fugtig luft 

(16) sv b driveskyer (20) vsv m og b opklarende luft (24) sv laber klar luft 

6,6 

22 ssø 763,9 (12) ssø laber driveskyer (04) sv laber klar luft (08) s mest stille tåget luft (16) 

ssø laber klar luft (20) sø rm klar luft (24) sø rm klar luft 

5,2 

23 sø 762,9 (12) sø rm klar luft (04) sø rm driveskyer (08) sø stiv m overtrukken luft (16) sø 

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

5,9 

24 sø 763,5 (12) sø laber grå luft (04) s b blandet luft (08) s laber grå luft (16) s laber grå luft 

(20) stille regn (24) stille grå luft 

(K) Jordskælv på de Azoriske øer den 9. juli. 

5,5 

25 n 767,5 (12) n lidet laber grå luft (04) stille grå luft (08) n lidet laber grå luft (16) ø laber 

grå luft (20) sø laber grå luft (24) sø laber grå luft 

(K) Møde hos Schouboe vedrørende hvorledes man skal behandle personer, der 

begår mord for at miste livet. Schouboe, Falsen og jeg mente, at man skal holde 

sig til forordningen af 7. februar 1749. Reventlow og Stampe, at de skal pines og 

leve, Lowson at de skal pines og siden dø. 

5,5 

26 sø 766,7 (12) sø laber grå luft (04) sø laber grå luft (08) sø laber grå luft (16) ssø laber 

grå luft (20) s laber grå luft (24) ssø b grå luft 

4,1 

27 ssø 760,5 (12) ssø m tyk grå luft (04) s b grå luft (08) s m grå tyk luft (16) ssø m grå tyk 

luft (20) ssø frisk m sommetider regn (12) ssv laber grå luft 

3,0 

28 s 754,1 (12) s ll tåget luft (04) ssv laber grå luft (08) s ll tåget luft (16) var tyk fugtig luft 

(20) sø b småregn (24) ø stiv rm stærk regn 

(K) Ved hoffet og på appartement. Spist om aftenen ved marskalktaflet. 

5,1 

29 ø 754,1 (12) ø stiv rm blandet luft (04) ø stiv rm regn (08) ø stiv rm blandet luft (16) ø u 1,4 
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grå luft (20) ø stiv u regn (24) ø stiv u regn 

30 øsø 756,7 (12) øsø storm blandet luft (04) øsø stiv u blandet luft (08) øsø stiv u blandet luft 

(16) sø storm slud (20) sø stærk storm slud (24) sø stiv u fugtig luft 

0,4 

 

November 1757 

Temperatur: 4,4 gr. C 

Tryk: 755,2 mm Hg 

 

 vind tryk  

December 1757 

Vind- og vejrligobservationerne fra den 1.-18. december er fra fregatten ”Chri-

stiansøe” til ankers mellem Trekroner og Kalkbrænderiet. 

Vind- og vejrligobservationerne fra den 19.-21. december er fra fregatten 

”Møen” til ankers inden for Trekroner. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. Observatio-

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

temp. 

1 øsø 746,7 (12) øsø m mestentids regn (04) sø rm fugtig luft (08) sø rm fugtig luft (16) øsø 

b mestentids regn (20) øsø b mestentids regn (24) øsø m mestentids regn 

(K) Schweidnitz går over til de kejserlige. 

 3,0 

2 øsø 742,5 (12) øsø m og b tyk fugtig luft (04) sø stiv m mestentids regn (08) sø stiv mes-

tentids regn (16) s laber tyk fugtig luft (20) s laber tyk fugtig luft (24) ssø laber 

tyk fugtig luft   

 4,8 

3 ø 744,1 (12) ø laber fugtig luft (04) sø lidet laber grå luft (08) sø laber tåget luft (16) øsø 

laber grå luft (20) øsø m fugtig luft (24) sø m fugtig luft 

(K) Afsluttet mit aritmetikkompendium. 

 5,3 

4 s 750,5 (12) s laber grå fugtig luft (04) sø m fugtig luft (08) ssø b grå fugtig luft (16) s b 

blandet luft (20) s b sommetider regn (24) s b grå fugtig luft 

 5,7 

5 s 754,1 (12) s laber opklarende luft (04) var laber blandet luft (08) ssv laber driveskyer 

(16) ssø stiv m overtrukken luft (20) ssø rm grå luft (24) ssø rm grå luft 

 2,4 
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6 sø 746,7 (12) sø laber mest regn (04) ssø m og b regn (08) ssø laber mest regn (16) ssø li-

det laber grå fugtig luft (20) stille blandet luft nordlys (24) stille blandet luft 

 3,7 

7 s 745,5 (12) s lidet laber regnbyger (04) sø lidet laber grå luft (08) ssø lidet laber regn-

byger (16) s lidet laber grå luft (20) s lidet laber grå luft (24) s lidet laber grå luft 

 5,7 

8 sv 754,1 (12) sv laber grå fugtig luft (04) s laber overtrukken luft (08) sv laber grå fugtig 

luft (16) var lidet laber grå luft (20) sv lidet laber blandet luft (24) sv lidet laber 

blandet luft 

 3,4 

9 øsø 751,7 (12) øsø laber blandet luft (04) var ll grå luft (08) øsø laber grå tyk luft (16) ø 

laber blandet luft (20) ønø b grå luft (24) nø m grå luft 

(K) Kongen af Preussen besejrer østrigerne. 

 2,8 

10 nnø 760,5 (12) nnø m blandet luft (04) nø m grå luft (08) nø m grå luft (16) nnø frisk m grå 

luft (20) nnø rm sommetider regn (24) nnø m blandet luft 

(K) Horrebow og Kofod, som viste mig sit kort over Københavns amt, spiste hos 

mig om aftenen. 

 1,8 

11 nø 769,1 (12) nø b blandet luft (04) nnø m blandet luft (08) nnø b blandet luft lidt frost 

(16) nø b blandet luft (20) var mest stille blandet luft frost (24) var mest stille 

blandet luft frost 

-0,7 

12 sø 770,5 (12) sø laber driveskyer (04) var mest stille blandet luft frost (08) var mest stille 

blandet luft frost (16) sø laber blandet luft frost (20) ssø lidet laber blandet luft 

frost (24) var lidet laber blandet luft frost 

(K) I societetet forelæste Pontoppidan om fremmede kolonier. 

-0,6 

13 ssv 765,5 (12) ssv m grå fugtig luft (04) s b grå luft (08) sv m slud og sne (16) sv laber 

småregn (20) stille tåget luft (24) stille tåget luft 

 0,3 

14 sv 764,5 (12) sv laber grå luft (04) n ll blandet luft (08) n ll grå luft (16) vsv laber grå 

fugtig luft (20) vsv m småregn (24) vsv m småregn 

 1,4 

15 sv 740,5 (12) sv grå fugtig luft (04) ssv m og b opklarende luft (08) s klar luft (16) sv 

laber grå fugtig luft (20) stille grå luft (24) stille grå luft 

 1,5 

16 nnø 747,9 (12) nnø m blandet luft (04) var grå luft (08) nnø b og m nogen regn (16) nø b 

grå luft (20) ønø frisk m regn (24) ønø frisk m regn 

 1,4 

17 nø 761,9 (12) nø m driveskyer (04) nø m blandet luft (08) nø m blandet luft (16) nø rm 

driveskyer (20) nø rm driveskyer frost (24) nø rm driveskyer frost 

(K) De preussiske og svenske tropper nærmer sig hinanden i Pommern. 

-0,7 

18 nø 766,9 (12) nø m blandetr luft frost (04) nø rm blandet luft frost (08) nø rm blandet luft 

frost (16) ønø rm grå luft frost (20) ønø rm grå luft frost (24) ønø rm grå luft 

-2,0 
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frost 

19 øsø 766,9 (13) øsø b (01) nnø b (05) nnø b (09) ø b (17) øsø m (21) ønø laber b  -3,2 

20 ønø 766,7 (13) ønø laber b blandet luft (04) sø m snebyger (05) sø m snebyger (09) nnø la-

ber b blandet luft (17) ønø laber b blandet luft (21) ønø laber b blandet luft  

-1,1 

21 var 764,1 (13) var laber b blandet luft (01) sø laber b blandet luft (05) stille blandet luft 

(09) var laber b blandet luft (17) stille blandet luft 

-2,8 

22  763,1  -4,1 

23  763,1  -0,8 

24  763,1 (N) I kancellikollegiet behandledes tiende af det svenske tømmer i Frederiks-

hald, Bergens bygning og desertering på Fyn. Rejst til Nærum. 

-1,3 

25  764,8  -1,6 

26  767,3 (N) Frost og blæst. -0,7 

27  767,3  -1,2 

28  773,1 (K) Rejst tilbage til København. -2,6 

29  778,5  -1,2 

30  778,5 (K) Kongen af Preussen skal have indtaget Breslau med 14.000 østrigere. -1,5 

31  778,5  -3,6 

 

December 1757 

Temperatur: 0,4 gr. C 

Tryk: 760,6 mm Hg 
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VEJRET i 1758 

 

1758 Temperatur 6,7 gr. C. Meget koldt år. Det var meget koldt i januar, og ligeledes i februar, 

marts og april. Det var endvidere koldt i juli og oktober. Uventet storm den 20. juni. Nordlys den 3. 

oktober. 

Januar 

 

Meget kold.  

Det var meget koldt den 1. og 

2., derefter fulgte omslag til tø 

fra den 3.-5. Fra den 6. blev det 

på ny koldt i nogle dage. Den 

13. og 14. slog det om til tø. 

Den 15. blev det meget koldt, 

og det var særdeles koldt den 

16.-21., især var det ekstrem 

koldt den 19. og 20.  Den 22. 

indtrådte en forholdsvis mild-

ning i forbindelse med en lav-

trykspassage, men på bagsiden 

strømmede på ny meget kold 

luft frem og kulden vedblev i 

resten af måneden. 

 

Der var endvidere lavtrykspas-

sager der 3. og 14., og på bag-

siden strømmede meget kold 

luft frem. 

 

Lufttrykket var højest den 31. 

og lavest den 22. 

  

Temperatur: -4,2 gr. C 

Februar 

 

Meget kold.  

En forholdsvis mildning ind-

trådte den 1. og 2., men den 3. 

slog det atter om til streng 

frost. Kulden kulminerede den 

7. med ekstrem kulde. Fra den 

21. slog det om i tø, og i resten 

af måneden var frosten ikke så 

hård. 

 

Der var lavtrykspassager den 

3., 9., 11.-14., 17., 21., 23. og 

27. 

 

Luxdorph oplyser, at det den 8. 

var stærkt snefald. At det den 

10. slog om til stærk tø. At tø-

vejret for alvor begyndte den 

21. 

 

Der omtales isproblemer på 

Storebælt den 23. i forbindelse 

med mildningen, og den 24. er 

der kun is i mindre omfang til-

bage på Øresund. 

 

Lufttrykket var højest den 7. og 

lavest den 13. Lufttrykket var 

ekstremt lavt den 13. og 17., og 

lufttrykket var måneden igen-

nem lavt. 

 

Temperatur: -2,8 gr. C 

Marts 

 

Meget kold. 

Det var let tø fra den 1.-7. Der-

efter var det let frost fra den 8.-

15. I resten af måneden var det 

let tø med et mindre kulde-

fremstød fra den 21.-26. 

 

Der var lavtrykspassager den 

1.-2., 6.-7., 17.-19. og 23. 

 

Luxdorph oplyser, at det den 8. 

på ny begyndte at fryse. At det 

var stærk frost den 21. At det 

atter begyndte at tø den 27. At 

det på ny begyndte at fryse den 

30. 

 

Lufttrykket var højest den 29. 

og lavest den 19. 

 

Temperatur: 0,3 gr. C 
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April 

 

Meget kold. 

Det var vinterligt med frost fra 

den 2.-7., derefter mildere, men 

koldt for årstiden, indtil det på 

ny blev vinterligt med frost fra 

den 13.-16. Vejret blev mildt 

fra den 20. og var ret varmt den 

26. og 27. 

 

Vinden var skiftende frem til 

den 10., hvor den gik i øst, 

hvor den holdt sig til den 28. 

Den 29. og 30. var vinden i 

NV. Det var vindstille fra den 

18.-20., og igen den 26. og 27. 

 

Den 29. blæste det med vind-

styrke 9, ellers var det temme-

ligt stille måneden igennem. 

 

Der faldt regn den 1., sne den 

3., 4., 5., 6. og 7. Derefter var 

det tørvejr indtil den 13., hvor 

der faldt sne. Den 15. faldt der 

slud. I resten af måneden faldt 

der ikke nedbør. 

 

Fregatten ”Wildmanden” ob-

servere frost den 2. (dagsfrost), 

3. (stærk frost om morgenen), 

4., 5., 6., 12., 13., 14. (stærk 

frost om morgenen) og 15. 

(stærk frost om morgenen). 

 

Luxdorph oplyser, at det den 

15. begyndte at tø, og at der 

den 29. kom kold luft med 

hagl. 

Maj 

 

Varm.  

Det var meget koldt fra den 1.-

4., på ny koldt den 9. og 10. 

Det var derefter varmt frem til 

den 28. I de sidste dage var det 

forholdsvis køligt. Det var 

sommerligt fra den 18.-22. 

 

Vinden var i hele måneden 

overvejende østlig, fra den 23.-

27. SØ-lig. 

 

Det blæste med vindstyrke 9 

den 29. og med vindstyrke 8 

den 30., indtil da havde vinden 

gennemgående været svag. 

 

Det tordnede den 28.  

 

Det var tørvejr fra den 2.-27. 

Der faldt småregn den 1., 28. 

og 30., og kun den 31. faldt der 

egentlig regn, ledsaget af hagl. 

 

Det var solskinsvejr fra den 3.-

15. Derefter var det letskyet og 

diset. I de sidste dage over-

skyet. 

 

Fregatten ”Wildmanden” mel-

der om tilstrømning af varm 

luft fra den 5.-7., 13.-16., den 

21. og 23. 

 

Luxdorph oplyser, at det den 

28. begyndte at regne efter lang 

tids tørke. 

 

Juni 

 

Normal.  

Det var meget koldt fra den 1.-

3., derefter køligt fra den 4.-7. 

Varmt fra den 9.-18., især den 

12. I resten af måneden var det 

køligt, og den 29. og 30. koldt. 

 

Fra den 2.-6. var vinden sydlig, 

derefter var den skiftende, fra 

den 17.-22. vestlig. Fra den 

25.-27. østlig, derefter vestlig. 

 

Det blæste storm den 20. og 

med vindstyrke 8 den 21. 

 

Det tordnede den 8.  

 

Det var tørvejr fra den 1.-5. 

Den 16. faldt der stærk regn., 

ligeledes den 18. 

 

Fregatten ”Wildmanden” mel-

der om tilstrømning af varm 

luft den 3. og om skader på 

orlogsskibe under den pludse-

lige storm den 20. 

 

Luxdorph oplyser, at det var 

nattefrost i Nærum natten til 

den 2., at der den 16. faldt en 

mild og frugtbar regn, og at to 

orlogsskibe gik på grund på 

Rheden den 20. 

 

Lufttrykket var højest den 25. 

og lavest den 28. og 29. 

 

Temperatur: 13,9 gr. C 
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Lufttrykket var højest den 13. 

og lavest den 4. 

 

Temperatur: 3,0 gr. C 

Lufttrykket var højest den 10. 

og 11. og lavest den 29. Luft-

trykket var højt måneden igen-

nem. 

 

Temperatur: 11,7 gr. C 

Juli 

 

Kold. 

Det var køligt måneden igen-

nem uden rigtigt varme dage. 

 

Vinden var i SØ og øst, ind-

imellem i syd og vest frem til 

den 23. Derefter var vinden i 

vest, den 27. i SØ, den 28. i 

syd og fra den 29.-31. i NØ. 

 

Den stærkeste vind var den 1. 

med vindstyrke 7. 

 

Det tordnede den 6., 8., 28. og 

29. 

 

Det regnede meget den 4. Her-

udover faldt der kun lidt regn 

frem til den 21. Derefter fulgte 

en periode med regn fra den 

22.-29. 

 

Lufttrykket var højest den 30. 

og lavest den 23. Lufttrykket 

var stedse lavt fra den 3.-25. 

 

Temperatur: 14,8 gr. C 

August 

 

Varm. 

Det var varmt fra den 1.-10., 

dog kun rigtigt varmt den 6. 

Derefter var det forholdsvis 

køligt indtil den 21., hvorefter 

fulgte en varm periode indtil 

den 29. Rigtigt varmt var det 

dog kun den 23. 

 

Vinden var i øst og SØ frem til 

den 19., den 20. og 21. var vin-

den i NV, derefter gik den atter 

i SØ. Den 31. var vinden i 

nord. 

 

Det blæste storm den 11. og 

med vindstyrke 9 den 10., 12. 

og 13. 

 

Det var tørvejr fra den 1.-9., og 

fra den 14.-18. 

 

Det tordnede den 23., 25., 26., 

28. (med stærk lynild) og 29. 

 

Fregatten ”Wildmanden” mel-

der om tilstrømning af varm 

luft den 5., 6., 8. og 22. 

 

Luxdorph oplyser, at det den 

12. var dagsregn, og at det var 

tordenvejr den 26. 

September 

 

Normal.  

Sommerlige temperaturer fra 

den 1.-10., derefter tempera-

turer omkring det normale, 

koldt fra den 19. og i resten af 

måneden. 

 

Vinden var skiftende i begyn-

delsen af måneden, fra den 7.-

14. SV-lig og vestlig, derefter 

gik vinden i nord og NØ, hvor 

den holdt sig indtil den 26. I de 

sidste dage var vinden i NV. 

 

Det blæste storm den 29. og 

med vindstyrke 8 den 2., 5., 6. 

og 14. 

 

Efter en længere periode med 

regnbyger var det tørvejr fra 

den 15.-22. og fra den 25.-28. 

 

Det tordnede den 23. 

 

Luxdorph oplyser, at det var 

uroligt vejr omkring den 1., at 

det den 14. blæste med en 

stærk kold vind, og at det nat-

ten til den 15. var nattefrost i 

Nærum. Endvidere at det lyne-

de den 23., og at det den 29. 

blæste stærkt og regnede.   
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Lufttrykket var højest den 4. og 

16., og lavest den 30.  

 

Temperatur: 16,5 gr. C 

 

Lufttrykket var højest den 28. 

og lavest den 14. 

 

Temperatur: 12,6 gr. C 

Oktober 

 

Meget kold.  

Temperaturen var omkring det 

normale for årstiden frem til 

den 10., i resten af måneden lå 

temperaturen meget under det 

normale. 

 

Vinden var mest i vest frem til 

den 21., derefter i SØ og senere 

i NØ. Fra den 28.-31. var vin-

den i syd. 

 

Det stormede den 9. og blæste 

med stormstød den 10. og 11. 

Den 1., 2., 6. og 7. blæste det 

med vindstyrke 8. Fra den 17.-

26. var det temmelig stille vejr. 

Det var tørvejr den 3. og 4., 6., 

8.-11., 14.-24. og 28.-31.  

 

Der faldt haglbyger den 12. og 

snebyger den 26.  

 

Fregatten ”Wildmanden” ob-

serverede nordlys den 3. og 

nattefrost natten til den 17. og 

rimfrost den 18. om morgenen. 

 

Luxdorph oplyser, at det den 

13. var solskin og varmt efter 8 

dage med uroligt vejr, blæst og 

regn. Endvidere at det natten til 

den 15. var stærk nattefrost i 

November 

 

Normal. 

Det var meget mildt for årsti-

den frem til den 12. Derefter 

blev det koldere og fra den 23.-

27. var det temmeligt vinter-

ligt. I de sidste dage af måne-

den blev det atter mildere.  

 

Vinden var i begyndelsen af 

måneden vestlig, den 8. og 9. i 

SØ, derefter skiftende og fra 

den 20. i NØ og øst. 

 

Det blæste med vindstyrke 8 

den 27. og 28. 

 

Nedbøren faldt som regn, såle-

des den 2., 19., 28., 29., og 30. 

Der var således længere perio-

der uden nedbør. 

 

Fregatten ”Wildmanden” mel-

der om frost den 13., nattefrost 

natten til den 15. og til den 16., 

natten til den 24. og den 24. 

(dagsfrost).  

 

Lufttrykket var højest den 13. 

og 26. og lavest den 16. Luft-

trykket var højt fra den 23.-29.  

 

Temperatur: 4,8 gr. C 

December 

 

Normal.  

Det var mildt fra den 1.-6., der-

efter omkring det normale frem 

til den 12. Vinterligt fra den 

13.-15., derpå atter mildt til 

den 19. I resten af måneden lå 

temperaturen omkring fryse-

punktet. 

 

Vinden var i øst den 1. og 2., 

derefter i SV, fra den 12.-14. i 

NØ, så i SV og vest, fra den 

19. i NØ og øst. Fra den 26.-

31. var vinden i SV og SØ. 

 

Det blæste med vindstyrke 9 

den 9. og med vindstyrke 8 den 

10. 

 

Nedbøren faldt den 2. som ved-

holdende regn, der varede til 

den 3. Den 4. som slud. Den 6. 

som slud. Den 7. var der stærkt 

snefald. Den 9. faldt der slud 

og senere sne. Den 10. og 11. 

faldt der regn. Den 15. faldt der 

først sne siden regn. Den 16.og 

18. faldt der regn. Den 19. faldt 

der regn. Den 22. faldt der sne 

og ligeledes den 24. Den 25. 

faldt der først sne siden regn. 

Den 28.-31. faldt der sne. 

 



 

 

105 

Nærum. 

 

Lufttrykket var højest den 16. 

og lavest den 25. Lufttrykket 

var ekstremt højt den 16. og 

17. 

 

Temperatur: 7,5 gr. C 

Fregatten ”Wildmanden” mel-

der om frost natten til den 7., 

den 7. stærk frost og dagsfrost, 

den 8. frost. Den 13. dagsfrost 

og den 14. stærk dagsfrost. 

Den 20. stærk dagsfrost og den 

21. dagsfrost. Den 22. først 

frost siden mildning med sne. 

 

Juleaften: Overskyet med jævn 

østlig vind om aftenen snevejr. 

Temperatur omkring fryse-

punktet. Formentlig har der 

ligget et tyndt lag sne fra sne-

faldet den 22. 

 

Nytårsaften: Blæsende fra øst 

med snefald, senere opklaring. 

Snelandskab.  

 

Lufttrykket var højest den 25. 

og lavest den 11. Lufttrykket 

var meget højt den 25. og ek-

stremt lavt den 11. 

 

Temperatur: 1,5 gr. C 

 

 

 

Om formørkelser 

 

Udi nærværende år 1758 sker tvende formørkelser synlige udi Europa, én udi solen og én udi 

månen. Solens formørkelse indfalder den 30/12 og bliver hos os i Dannemark ikke at se. Månens 

formørkelse indfalder den 24/1 og begynder kl. 5,17 formiddag, månen kommer ganske ind i 

jordens skygge kl. 6,23, den begynder at komme ud af jordens skygge kl. 8,09 og endelig får 

formørkelsen ganske ende kl. 9,14. Solen står op den 24/1 om morgenen førend kl. 8, heraf følger at 

på vores horizont bliver ikke enden af formørkelsen at se. 
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Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender som kilde til ÅRET 1758 

 

 

 

ÅRET 1758 

 

 

London, 23. december 1757 

For nogle dage siden er i anledning af en meget stærk storm en hvalfisk på 60 til 70 fod kastet ind 

på landet ikke langt fra Edenborg. 

 

Breslau, 24. december 1757 

I går morges i dagbrækningen og i den største sne, brækkede prins Morits op... 

Uagtet den strenge vinter.... 

 

Helsingør, 16. januar 1758 

Her i Sundet er følgende skippere ankomne: Jacobsen af Laurvigen fra København til Laurvig med 

baglast, Mørk af Sandefjord fra København til Laurvig med havre. 

 

København, 16. januar 1758 

I morgen gør H.M. Kongen en tour til Slottet Jægersborg, hvorfra allerhøjstsamme retournerer igen 

på torsdag. 

 

I forrige uge fra den 7. januar til den 14. januar ere her i staden copulerede 16 par, fødte 17 drenge, 

19 piger, tilsammen 36; døde 13 mænd, 12 kvinder, 12 drenge, 13 piger, tilsammen 50, altså er 14 

flere døde end fødte. De døde ere henrykkede af følgende svagheder: alderdom 5, brystsyge 7, 

colica 1, durchlob 2, dødfødt 1, feber 4, frisler 1, hidsig feber 4, hævelse 1, lungesyge 1, mavevee 1, 

selvmord 1, slag 16, skiever 1, svindsot 2, tandværk 1, vattersot 1. 

 

Livorno, 16. januar 1758 

Das flache Land in hiesiger Gegend ist dergestalt mit Schnee bedeckt, dass in Gemeinschaft 

zwischen verschiedenen Dörffern abgeschnitten ist. Briefe von Algier melden, dass beyn Anfang 

des letzverwichenen Monaths in dem Africanischen Königreich Constantine unterschiedene schwe-

re Erdbeben entstanden; dieselben wären jedoch den 5 sten am heftigsten und von der grausamen 

Wirkung gewesen, dass der grösste Theil der Haupt-Vestung des Königreichs in einen Steinbauffen 

gefallen, und viele 1000 Personen unter dem Schnutt begraben worden. 

   

Amsterdam, 7. februar 1758 

Der tales om den huule sø natten mellem 4-5/2 1758. 
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København, 27. februar 1758 

Den 23/2 melder Nyborg, at udi Bæltet er nu igen kommen nogen drivis, som gør overfarten be-

sværlig, hvorfor transporten må ske med isbåde. 

 

Fra Helsingør er under den 24. februar indberettet, at Sundet nu er begyndt at blive temmelig åben, 

derved at en hel del drivis er uddrevet, så at isen nu for tiden kun ligger et lille stykke ud i bugterne 

ved begge sider af landet, hvilket meget har lettet farten over Sundet. 

 

København, 3. marts 1758 

Fra Samsø berettes, at der 23/1 ved Nordby Land er funden en liden springhval, ca. 29 alen lang, 7 

alen bred og ligeså dyb, som af indbyggerne i Nordby er bleven bjerget, hovedet var ca. 9 alen 

langt. 

 

København, 10. marts 1758 

Fra Ribe er den 3. marts blevet indberettet, at postillonen, som den 2 næstforhen skulle befordre 

posten fra Haderslev til Ribe, er om aftenen sildig i mørket med hest og alt faldet i åen ved Giels-

bromølle, og således omkommen og tillige med postsækken aldeles borte bleven, hvorefter al 

muelig anstalt er sket for at eftersøge den ganske strækning af åen og søen, hvorudi åen har sit 

indløb, om postsækken måtte som man håber være at finde. 

 

Fra Helsingør under den 9. marts berettes, at isen ved den i disse dage nordlige vind og nordlige 

vande, er begyndt at løsne sig temmelig ved landkanten, endskønt den ikke endnu ganske er bort-

gået; så og at en del drivis var kommet tilbage fra nordkanten og dreven der forbi, ellers er Sundet 

nu for tiden imellem Helsingør og Helsingborg næsten ganske åben, så at overfarten uden stor 

besværlighed kan ske. 

 

København 13. marts 1758 

I søndags blev en jødisk-proselyt, navnlig Julius Lieman, i hans alders 32 år, i Slotskirken døbt af 

hans højærværdighed hr. hofpræst Cranier, og fik navnene Christian Hartvig Gottlob. Den tale som 

hans højærværdighed ved denne lejlighed holdt var om de ord: Fader, forlad dem, thi de vide ikke, 

hvad de giøre. 

 

Angående den i sidste nummer ommeldte ved Gielsbromølle i Jylland forulykkede postillon, er 

endelig efter megen søgning den 5. marts henimod aftenen hesten med postsækken blevet fundet 

mellem pælene under floddehlerne (sic!), og ihvorvel postsækken i 3 gange 24 timer havde været i 

vandet, vare dog brevene temmelig ubeskadigede. Postillonen er siden dagen efter et bøsseskud fra 

møllen på den Hadersleber Grund ligeledes bleven funden. 
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Fra Helsingør er under den 12. marts indberettet, at Sundet er endnu ganske åben derimellem og 

Helsingborg, så at overfarten daglig kan ske. Dog ligger endnu en del is ved landbredden på denne 

side, og af og til ankommer endnu drivis, som dog straks med strømmen driver forbi. 

 

I forrige uge fra den 4. marts til den 11. marts ere her i staden copulerede 14 par, fødte 24 drenge, 

27 piger, tilsammen 51; døde 18 mænd, 8 kvinder, 16 drenge, 8 piger, tilsammen 50, ere altså 1 

flere fødte end døde. De døde ere henrykkede af følgende svagheder: Barselseng 1, brystsyge 6, 

feber 2, hidsig feber 5, hævelse 2, koldfyr 1, kræft 1, pleuris 1, purpurfeber 1, slag 20, svindsot 5, 

tærende syge 5. 

 

København, 17. marts 1758 

Fra Helsingør er under den 16. marts indberettet følgende: Formedelst den i går havte sydostvind 

har en del ankommen drivis på ny sat sig her i bugten ved Helsingør, og ligger et stykke ud fra 

landet, det øvrige af Sundet er ganske åbent. I disse dage har og skibsfarten begyndt at vise sig, da 

man siden i løverdags har haft 4 skibe fra Nordsøen og 3 fra Østersøen, de første fire ligger endnu 

en mil herfra ved Hornbæk og tør ikke vove sig længere op af frygt for is. De 2 fra Østersøen gik 

straks seigl (sic!) herfra, og den ene ligger endnu her på rheden. 

 

Stralsund, 3. marts 1758 

Man har formedelst fjendens overmagt måttet give det platte land i Pommern til pris; men mod 

Rygen har samme endnu intet forsøgt, og det så meget desmere, som både isen er borte, og man 

venter hjælpetropper fra Sverrig. 

 

Helsingør, 24. marts 1758 

I søndags og mandags brækkede den her i bugterne værende is op, og drev efterhånden bort, så at 

Sundet her omkring, så vidt man kan se, aldeles for is er befriet. 

 

Frankfurt, 10. marts 1758 

Endskønt årsens tid endnu er meget rå, begive dog tropperne sig fra alle sider af på marchen. 

 

Wien, 1. april 1758 

I følge de sidste efterretninger fra Königsgrätz er vandet dér faldet i sådan overflødighed, at det har 

meget incommoderet armeen.  

 

København, 22. maj 1758 

Udi Langøe bye i Helsingør sogn på Cronborg amt har en husmands kone på engang født til verden 

3 sønner, med den omstændighed, at den første blev født torsdag aften kl. 10, som var den 11. maj, 

og de 2de andre fredag aften kl. 7. En time derefter bleve de af stedets præst hjemmedøbte, og 2. 

pinsedag deres dåb i kirken offentligen confirmeret og bekendtgjort. 
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Udi forrige uge fra den 13. maj til den 20. maj ere her i staden copulerede 7 par, fødte 24 drenge, 19 

piger, tilsammen 43; døde 18 mænd, 21 kvinder, 18 drenge, 16 piger, tilsammen 73. Ere så 30 flere 

døde end fødte. De døde ere henrykkede af følgende svagheder: Alderdom 4, alteration 1, brystsyge 

11, bylder 1, colique 1, durchlob 1, dødfødt 1, feber 6, flod 1, forstoppelse 2, frisler 1, hidsig feber 

6, hovedvee 1, mavevee 1, purpurfeber 1, skørbug 1, slag 24, sprinkler 1, stikflod 1, svindsot 2, tæ-

rende syge 3, vattersot 2. 

 

Carlscrona, 27. april 1758 

Die 2 Krieges-Fregatten, der schwartze Bär und der Jäger, welche, zufolge Königl. Majestät Befehl, 

von hier nach mittelländischen See geben sollen, um auf die Maroccanischen Corsaren zu kreutzen, 

haben, nachdem sie vorigen Montag von Eise frey worden sind, desselben Tages auf die Rehde ge-

legt. 

 

Helsingør, 27. juli 1758 

Her i Sundet ere følgende skippere ankomne: Anders Axelsen af København fra ibid. til Finmarken 

med malt. Hans Jørgensen af Tønsberg fra ibid. til København med brænde. Willum Hvidt af San-

defjord fra Tønsberg, Lars Jacobsen af Laurvig fra ibid. begge til København med brænde. Ewen 

Christophersen af Tiomøe fra Friderichshald, Christian Krigsman af Sonderborg fra Dramen (sic!), 

begge til København med brædder. Michael Wilhelm Gude af Eckernførde fra Dramen til Køben-

havn med marmor. Cornelius Jansen Bryger af Dragøe, Tørger Reyersen og Lars Reyersen af Eg-

gersund, Toerkel Rasmussen af Sirewog, alle fra Bergen til København med fisk og sild. Jonas 

Thorsen af Stavanger fra ibid. til København med fisk og sild. Jens Henrik Bæhr af Fleckefiord fra 

ibid. til København med bark. Asmus Greve af Eckernførde fra Slæben til København med marmor, 

Terckel Bay af København fra Christiania til København med brædder, Wilhelm Thomesen af 

Flensborg fra Aalborg til Sverrig med kød. Niels Tellesen af Nedenes fra Risøer til København med 

jern. Jens Hansen Gram af København fra Bourdeaux til København med vin. 

 

København, 28. juli 1758 

I går formiddags ankom den kongelige danske eskadre tilbage fra Eckernførde, og blev, da den 

forbisejlede den uden (sic!) Køge bugt liggende combinerede russiske og svenske flåde af samme 

saluteret med 7 skud, hvilke den igen besvarede med ligeså mange. 

 

Fra Stege på Møen er indberettet, at der sammesteds og i egnen deromkring den 25. juli om efter-

middagen ungefær kl. 4 indfaldt en stærk torden, hvorpå fulgte en overmåde stærk hagl og regn, 

gelejdet med heftige kastevinde, som varede over en time. Ingen deromkring kan erindre sig så 

forfærdeligt et vejr, og vandet var så overflødigt, at man på nogle steder udi gaderne i Stege kunne 

sejle i både. Kornet blev og ganske nedslaget på marken; dog det største uheld var, at en skipper, 

som var udsejlet med en lods på en båd imellem Møen og Sjælland, derved måtte tabe livet, ved det, 

at båden blev omkastet. Lodsen blev derimod efter lang udstanden livsfare og arbejde ved hjælp 

bjærget.  
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Holsten, 16. september 1758 

Den her til Segeberg i cantonnerings-quartererne liggende 2de bataillon af det kgl. grenader-corps 

ligger nu til Elmshorn. Den 12. september brækkede den op fra Segeberg, og, efterat den natten 

over havde ligget i Bramstedt, anlangede den den 13. september, i den smukkeste orden til Elms-

horn. Omendskønt det var slet vejr, så blev den dog formedelst sin smukhed, såvel af fremmede 

som af landets egne, admireret. 

 

Helsingør, 21. september 1758 

Her i Sundet ere følgende skippere ankomne: Christian Nissen af Sonderborg fra Fridrichshald til 

København med brædder. Jens Rasmussen Holst af Tønsberg fra ibid. til København med salt. Peter 

Petersen Stobeck af Apenrade fra Findmarken (sic!) til København med fisk. Henrich Asmussen af 

Apenrade fra Dramen (sic!) til København med brædder. Christian Voigt af Apenrade og Anders 

Hansen af Tiomre (sic!) begge fra Fridrichshald til København med brædder. 

 

Aalborg, oktober 1758 

Natten mellem den 29. og 30. september er her i Hjørings (sic!) tolddistrikt på Asdahl forstrand i 

Tornby sogn ved Krage, tilstrandet en russisk orlogs 3 mastet skib på 50 til 60 stykker (JER, dvs. 

kanoner), som indehavde 500 mand af krigsfolk, hvoraf i dag på adskillige måder er bjærget, dels 

udi deres tvende store joller, dels på sammenbunden vrag, og til dels nogle kommen levende svøm-

mende til land, så nøgne som de vare fødte til verden, så der kan være bjærget en 50 mand. Gud ved 

om de øvrige kan blive bjærget, siden det ej er muligt, at nogen kan komme til dem, for den store 

landbrod som der går. Det er tungt, ingen af de bjærgede ere iblandt at finde, som kan tale eller 

forstå tydsk eller dansk, men alene russisk sprog, som vi danske ikke forstår noget af. Ladning af 

købmandsvarer menes der ikke de noget inde have (sic!), siden de have så stor mængde af krigsfolk, 

hvorom ej heller for nærværende tid kan meldes. Tiden vil lære det, når stormen lægger sig, og 

vraget sålænge vil holde hel, at de antagne borgere kan bjærge i land, hvad samme indehaver (sic!). 

 

Helsingør, 9. oktober 1758 

Her i Sundet ere følgende skippere ankomne: Thys Jansen Deutscher af København fra ibid. til 

Hamborg med sukker. Peder Iversen af Dramen fra København til Dramen med salpeter. Christian 

Truelsen af Apenrade fra Cette (sic!) til Lybæk med vin. Niels Sørensen af København fra Færøe til 

København med strømper. 

 

Om det i sidste nummer anførte og ved Asdal strandede russiske orlogsskib, kan man endnu melde 

dette, at der af officerer og mandskab ere 450 komne levende til land; nogle derimod druknede og 

nogle døde, siden de kom på landet (sic!). De levende har ved øvrighedens foranstaltning fået kvar-

ter i de omliggende byer og stæder. For landets sprogs skyld er det en lykke for dem, at feltskæreren 

er en indfødt dansk. 
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Udi forrige uge fra den 30. september til den 7. oktober ere her i staden copulerede 17 par, fødte 25 

drenge, 21 piger, tilsammen 46. Døde 29 mænd, 13 kvinder, 20 drenge, 25 piger, tilsammen 87. Ere 

så 41 flere døde end fødte. De døde ere henrykkede af følgende svagheder: Alderdom 5, blodgang 

11, brystsyge 9, durchlob 4, dødfødt 1, feber 3, flekfeber 1, forkølelse 1, hidsig feber 10, hovedpine 

1, mavepine 1, mæslinger 2, slag 22, sprinkler 4, svindsot 4, tærende syge 2, vattersot 5, værk 1. 

 

Vordingborg, oktober 1758 

Fra Vordingborg haves, at der den 14. oktober ved døden afgik en kone, som var over 104 år gam-

mel, og lå kun et par dage syg, men havde i sin øvrige levetid været ganske frisk og rørig, så hun 

kunne gå hvorhen hun ville, manglede ikke appetit, ikke heller på nogen af sanserne, undtagen at 

hun i nogle af hendes sidste år var lidt tunghørig; for resten brugte hun sin psalme- og bønnebog til 

den sidste tid uden briller. 

 

Avertissement 

Nye rosiner, corrender, svedsker, krakmandler, bitre og søde mandler, figener, risengryn, sago-, 

manna-, eyer (?)-, hirsen-, perle- og makrongryn, sachsiske lindser, tyrkiske bønner, levantiske og 

franske kaffebønner, samt sukker i sorter med videre er tilkøbs hos Friderich Høpffner i Skinder-

gaden. 

 

Hannover, 1. november 1758 

Det hårde vejr, som man har her, giver formodning om, at man med det første tør bekomme en 

talrig besætning i denne stad. 

 

København, 6. november 1758 

Udi forrige uge fra den 28. oktober til den 4. november ere her i staden copulerede 26 par. Fødte 25 

drenge og 23 piger, tilsammen 48. Døde 16 mænd, 9 kvinder, 24 drenge, 13 piger, tilsammen 62. 

Ere så 14 flere døde end fødte. 

 

Genf, 21. oktober 1758 

Natten imellem den 15. og 16. oktober rejste sig her i egnen en forskrækkelig storm, som varede 

indtil den 17., så stærk, at skorstenene nedstyrtede i mængde, og tagstenene på husene ligeledes. De 

stærkeste træer bleve med rod opkastede af jorden, og en del skibe gik til grund på søen. I staden, 

såvel som på landet, blev en temmelig stor skade forårsaget, og mange mennesker mistede livet. 

 

Avertissement 

Frisk tydsk peberrod, leipziger borstorffer æbler, lambertske nødder, franske valnødder og lemon-

saft, er tilkøbs hos Friderich Høpffner i Skindergaden. 
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København, 17. november 1758 

Fra Helsingør er indberettet, at det til Tranquebar og Canton destinerede kgl. danske asiatiske skib, 

Kronprintzen kaldet, ført af capitain Jørgen Dixen (?) er i onsdags morgen gået sejl (sic!) herfra ad 

Sundet til med god SO-vind. 

 

Rom, 28. oktober 1758 

Til Ancona har været så heftig en storm, at ikke alene mange skibe i havnen er forulykkede, men 

søen er endog så højt opsvollen, at vandet er steget over murene af havnen, og folket have måttet 

retirere sig op på Cyriacs-bjerget, indtil dette uvejr var ovre. 

 

Helsingør, 19. november 1758 

Her i Sundet ere følgende skippere ankomne: Oluf Jessen af København fra Bourdeaux til Køben-

havn med vin. Den 18. november Thomas Mehler af St. Croix fra København til Madeira og St. 

Croix med stykgods. Niels Andersen af Apenrade fra Fridrichshald til København med brædder. 

 

København, 20. november 1758 

I løverdags behagede det monarken, på slottet Charlottenborg, at tage såvel tegneacademiet som 

modellen på den prægtige statue, som skal opstilles i Friderichstad i allerhøjeste øjesyn. I dag gør 

Hans Majestæt en tour til slottet Jægersborg, og forventes tilbage på torsdag. 

 

Udi forrige uge fra den 11. november til den 18. november ere her i staden copulerede 20 par. Fødte 

16 drenge, 25 piger, tilsammen 41. Døde 21 mænd, 9 kvinder, 11 drenge, 8 piger, tilsammen 49. 

Ere så 8 flere døde end fødte. De døde ere henrykkede af følgende svagheder: alderdom 3, barsel-

seng 1, brystsyge 9, colica 1, durchlob 1, feber 9, hidsig feber 6, kighoste 1, mæslinger 1, slag 13, 

sprinkler 1, svindsot 1, tærende syge 1 og vattersot 1. 

 

Fortegnelse over de svagheder, hvoraf ovenskrevne antal ere døde og begravne her i den kgl. 

residentsstadt Kiøbenhavn, fra den 1. januar til 31. december 1758 

 

alderdom 209, alteration 1, barselseng 39, blodgang 197, blodstyrtning 17, brok 3, brystsyge      

500, bylder 1, colica 8, decoleret 2, durchlob 8, dødfødt 24, Engelske syge 1, feber 240, flek-feber          

18, flod-feber 7, forkølelse 7, frisler 30, galde-feber 2, gicht 2, gulsot 4, halssyge 4, hastig død           

6, hidsig-feber 323, hoste 11, Hoved-ve 9, hævelse 21, inflamation 8, kighoste 2, koldfyr 9, kopper               

13, krampe 2, kræft 5, lungesyge 5, mavepine 11, modersyge 6, myrdet 3, mæslinger 410, Nye-

fødde 3, obstruction 15, opkastelse 5, orm 13, pleuris 12, podagra 1, raserie 2, salt-flod 1, selv-mord           

2, skiæver 2, skjørbug 2, slag, mest børn 1058, sprinkel 80, steen 7, stik-flod 8, sting 7, svind-soet      

142, tand-vee 8, trødske 19, tærende syge 132, ulykkelige hændelser 41, vatter-soet 65, værk                   

8 
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svagheder unavngivne 

 

i staden 13, citadellet Friderichshavn 27, Børnehuset 285, Pesthuset 54, Ladegaard 228, Convent- 

Huset 165 og Den jødiske Nation 17. 

 

I alt 4761 døde.    

 

Pris-Courant (december 1758) 

Korn: 

Rug holstensk pr. tønde dansk 3 rdlr á 3 rd. 3 mk., Holstensk hvede pr. tønde 3 rdlr 5 mk á 4 rd, 

Lollandsk pr. tønde 4 rdlr 1 mk á 4 rdlr, Byg pr. tønde 1 rd 4 mk 8 skilling á 1 rd 5 mk, Gryn pr. 

tønde 4 rdlr 4 mk, Malt pr. tønde 2 rdlr 1 mk, Havre pr. tønde 1 rdlr 1 mk 12 skilling á 1 rdlr 2 mk, 

Gryn pr. tønde 6 rdlr 4 mk, Boghvedegryn pr. tønde 5 rdlr 2 mk, Ærter pr. tønde 2 rdlr 4 mk. 

Foedevahre: 

Islandsk lammekølle pr. tønde 9 rdlr 2 á 4 mk, Flæsk røget spyd 23 rdlr 2 mk, Fynske oste spyd 8 á 

9 rdlr, Holstenske spyd 12 á 13 rdlr, Fynsk smør pr. tønde 23 á 27 rdlr, Tælle pr. lispund 1 rdlr 3 mk 

á 2 rdlr 4 skilling, Grøn sæbe pr. otting 1 rdlr 1 mk 10 skilling. 

Fisk: 

Bergens pr. skippund 6 rdlr, Klipfisk pr. skippund 16 rdlr, Norsk torsk saltet pr. tønde 4 rdlr 2 mk, 

Islandsk pr. tønde 5 á 6 rdlr 4 mk, Islandsk tørfisk pr. skippund 10 á 12 rdlr, Dansk vårsild pr. tønde 

2 rdlr 4 á 5 mk, Høstsild 5 rdlr 1 á 2 mk, Norsk sild pr. tønde 5 á 6 rdlr, Tran pr. tønde 17 á 18 rdlr. 

Salt: 

Norsk pr. tønde 3 rdlr 5 mk, Spansk pr. tønde 3 rdlr 2 á 5 mk, Fransk pr. tønde 2 á 3 rdlr 4 mk. 

Humle: 

Brunsviger pr. skippund 40 á 42 rdlr. 

Norsk jern: 

Pr. skippund 11 á 12 rdlr. 

Tjære: 

Pr. tønde 4 rdlr á 4 rdlr 2 mk. 
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 vind tryk  

Januar 1758 

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 på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

temp. 

1  769,3    -4,2 

2  760,5    -3,6 

3  757,9     0,1 

4  760,1     0,8 

5  762,5     0,5 

6  766,7     0,0 

7  769,9    -0,4 

8  771,7    -1,0 

9  772,3 (K) I societetet, hvor Langebeck begyndte forelæsning om bjergværkerne.   -2,3 

10  772,3    -0,8 

11  768,9    -2,9 

12  759,3    -0,3 

13  753,6     0,5 

14  749,9     0,6 

15  752,9    -3,8 

16  757,3 (K) I kancellikollegiet behandledes Højbro, sygdom på Bornholm, adskillelse af 

slots- og byens menigheder i Christiania, salg af Læsø og politimester Horn. I 

societetet behandledes sidste års regnskab og Langebeck fortsatte sin forelæs-

ning.   

  -8,2 

17  762,9 (K) Løjtnant Kalckreutz, som var gift med kommandør Liebertz datter, udgav 

sig for enkemand og friede og besvangrede oberst Lüttichaus datter. Han blev 

sat i Kastellet med henblik på at blive ført til Munkholm. 

  -9,3 
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18  760,1    -8,2 

19  763,6  -12,9 

20  766,9 (K) Været til Gluds bryllup med Marie Wolff hos justitsråd Kall. -11,0 

21  766,5    -8,8 

22  746,9    -2,8 

23  754,9 (K) I kancellikollegiet behandledes straf til mordere, som afliver andre for selv 

at miste livet. 

  -8,2 

24  759,9 (K) De franske indtager Bremen   -7,9 

25  760,7    -4,9 

26  769,3 (N) Rejst til Nærum. Stærk ildløs hos hørkræmmer Mantix.   -6,8 

27  770,5    -6,9 

28  775,5    -6,7 

29  774,9 (N) I Søllerød kirke. Spist hos Lemvigs.    - 

30  776,1 (K) Rejst til byen. Til appartement og spist ved marskalktaflet om aftenen.    - 

31  777,9    -2,3 

 

Januar 1758 

Temperatur: -4,2 gr. C 

Tryk: 764,2 mm Hg 

 

 vind tryk  

Februar 1758 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. Observationer-

ne er foretaget i København (K). 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

temp. 

1  767,9 (K) Kongen af Preussen bemægtiger sig Mecklenburg.   -0,3 

2  757,9    -1,6 
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3  754,5    -5,3 

4  754,7 (K) Russerne indtager Königsberg.   -4,9 

5  759,9    -5,9 

6  766,3 (K) I societetet, hvor Langebeck fortsatte sin forelæsning. Om aftenen til bal hos 

Friis. 

  -7,5 

7  770,5  -10,4 

8  761,7 (K) Stærkt snefald og kulde. Spist hos Lowson.   -6,5 

9  746,7    -3,4 

10  755,5 (K) Stærkt tøvejr.   -2,8 

11  745,5    -0,1 

12  747,1    -0,8 

13  726,1 (K) I societetet fortsatte Langebeck sin forelæsning.    -0,3 

14  739,1    -1,3 

15  749,3 (K) Til Klevenfeldts tjeners bryllup med Friderica Jacobsdatter, en konverteret 

jøde. 

  -4,5 

16  747,9    -1,8 

17  731,3    -1,3 

18  740,5 (K) Både den norske og hamborgske post kom ikke førend søndag morgen (Ny-

strøm, dvs. den 19. februar). 

  -1,8 

19  754,3    -4,8 

20  757,9 (K) Kl. 4 om morgenen blev kancelliråd Hammond og frue indsat i Citadellet og 

3 af deres folk i Slutteriet. Der blev fundet 35.400 rdlr. i banco-sedler hos dem, 

hvoraf de fleste var falske. Spist hos Stampe. I Societetet fortsatte Langebeck 

sin forelæsning. 

  -5,8 

21  751,3 (K) Tøvejret begyndte for alvor.   -1,4 

22  755,1 (K) Vesuv begynder at brække løs.   -0,1 

23  749,3 Nyborg: ”der er atter kommet nogen drivis, som besværliggør overfarten, hvor-

for transporten må ske med isbåde”. 

  -0,4 

24  746,9 Helsingør: ”Sundet er nu begyndt at blive temmelig åben, da en del drivis er ud-

drevet af Sundet, så at isen nu kun ligger et lille stykke ud i bugterne ved begge 

sider af landet, hvilket meget har lettet overfarten over Sundet”. 

   0,4 
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25  750,5     0,1 

26  758,6    -1,1 

27  755,1 (K) Kancellikollegiet spiste hos mig. I societetet fortsatte Langebeck sin 

forelæsning. 

  -3,5 

28  759,7    -0,5 

 

Februar 1758 

Temperatur: -2,8 gr. C 

Tryk: 752,2 mm Hg 

              

 vind tryk  

Marts 1758 

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 på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

temp. 

1  752,9   0,3 

2  744,3 (K) I Højesteret. 42 assessores, deriblandt Lowson. Horn og Anchersen var pro-

kuratorer. 

 0,7 

3  749,9   0,3 

4  755,9   0,2 

5  756,5   0,3 

6  748,6 (K) Spist hos Hielmstierne. I societetet, hvor Langebeck afsluttede sin forelæs-

ning. 

 0,3 

7  746,3 (K) De franske trækker sig ud af Tyskland.  0,1 

8  756,1 (K) Det begynder på ny at fryse. -1,2 

9  760,9 (K) I konseillet behandledes sagen om dem, der myrder andre for selv at miste 

livet. 

-1,8 

10  766,1  -1,8 



 

 

118 

11  766,7  -1,0 

12  762,9  -0,3 

13  756,3 (K) Spist hos baron Knuth. I societetet begyndte Carstens sin forelæsning om 

grev Gerts søster.  

-0,3 

14  761,1 (K) Hannoveranerne plyndrer 2 landsbyer i Delmenhorst.  0,5 

15  764,9  -0,5 

16  763,3   0,2 

17  757,1 (K) Været til geheimerådens koks bryllup.  0,7 

18  751,1   1,2 

19  739,7   1,6 

20  740,5 (K) Minden overgår til Hannover med 4.000 franske fanger. I Societetet afslut-

tede Carstens sin afhandling. 

 0,5 

21  744,3 (N) Rejst til Nærum. Stærk frost.  0,5 

22  757,9  -0,9 

23  744,3  -0,7 

24  749,9   0,3 

25  755,1   0,0 

26  764,3   0,1 

27  769,9 (N) Begyndt at tø.  0,6 

28  768,3 (K) Rejst til byen.  1,8 

29  771,1 (K) Kancellikollegiet spiste hos mig.  2,8 

30  767,9 (K) Begyndt på ny at fryse.  2,3 

31  764,3 (K) Spist ved marskalktaflet om aftenen.  2,6 

 

Marts 1758 

Temperatur: 0,3 gr. C 

Tryk: 756,7 mm Hg 

                     

 vind tryk  

April 1758 

Vejrligsobservationerne er fra fregatten ”Wildmanden” til ankers på Køben-

temp. 
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havns rhed mellem Trekroner og Kalkbrænderiet. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

Bolle Willum Luxdorphs observationer er fra hans dagbøger. Observationerne 

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

1 v 760,5 (16) v b driveskyer (20) stille opklarende luft (24) stille grå luft regn  2,7 

2 nnø 755,5 (12) nnø frisk m (04) n frost (08) nnø m frost (16) nnø stiv kuling driveskyer og 

frost (20) nv rm driveskyer og frost (24) vnv rm driveskyer og frost 

(K) Fru Hielmstierne får en datter 

 0,5 

3 vsv 749,3 (12) vsv b snebyger (04) v m driveskyer (08) vsv b opklarende luft stærk frost 

(16) vnv sne og frost (20) nv sne og frost (24) nv sne og frost 

-0,7 

4 nv 737,1 (12) nv rm snebyger (04) nv rm snebyger (08) nv rm snebyger (16) nnv m blan-

det luft (20) nnv laber klar luft og frost (24) stille klar luft og frost 

Elsmark på Als: ”sået ærter”. 

-0,5 

5 ssv 741,7 (12) ssv snebyger (04) var ll snebyger og frost (08) var ll snebyger og frost (16) 

var laber blandet luft (20) stile klar luft med frost (24) stille klar luft med frost  

-0,8 

6 vsv 746,7 (12) vsv stiv m tyk diset luft (04) stille klar luft med frost (08) vsv b diset luft 

(16) vsv snebyger (20) vsv snebyger (24) vsv laber klar luft med frost 

-0,4 

7 sv 757,9 (12) sv ll snebyger (04) nv laber lidt sne (08) nv ll diset blandet luft (16) sv la-

ber blandet kold luft (20) sv laber blandet kold luft (24) var laber blandet kold 

luft 

 0,5 

8 sø 766,1 (12) sø mest stille ganske tåget (04) v ll rimfrost (08) nv ll undertiden tåge (16) 

ssø laber opklarende luft (20) s laber nogle driveskyer (24) s laber klar luft 

 1,3 

9 s 769,9 (12) s ll diset luft (04) s laber diset luft (08) s laber diset luft (16) s laber nogle 

driveskyer (20) s laber nogle driveskyer (24) ssø lidet laber diset luft  

 2,3 

10 sø 769,3 (12) sø mest stille noget diset luft (04) var lidet laber diset luft (08) sø lidet laber 

diset luft (16) s laber klar luft (20) ssø laber klar luft (24) sø ll diset luft 

(K) Spist hos Stampe. 

 3,2 

11 nø 767,9 (12) nø mest stille diset luft (04) ø b diset luft (08) nø laber diset luft (16) ø mest 

stille diset luft (20) ø mest stille diset luft (24) ø mest stille diset luft 

 3,7 
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12 ø 772,3 (12) ø b diset blandet luft (04) ønø laber diset luft (08) ønø laber diset luft (16) ø 

b og m driveskyer (20) ø rm klar luft (24) ø stiv rm klar luft frost 

 3,3 

13 ø 777,5 (12) ø rm driveskyer (04) ø stiv rm klar luft (08) ø stiv rm klar luft (16) ø stiv 

rm blandet luft frost (20) ønø u blandet luft (24) ønø u med sne og frost 

 0,1 

14 nø 767,3 (12) nø rm blandet luft frost (04) ønø u driveskyer stærk frost (08) ønø u drive-

skyer (16) ø rm blandet luft stærk frost (20) ønø rm blandet luft (24) ønø rm 

blandet luft  

-1,8 

15 nø 753,3 (12) nø rm sne (04) ø rm blandet luft stærk frost (08) ø rm blandet luft (16) ø 

laber slud (20) øsø laber grå fugtig luft (24) var laber blandet luft 

(K) Begyndt at tø. 

-1,2 

16 vsv 759,3 (12) vsv laber blandet luft (04) sv var blandet luft (08) sv var blandet luft (16) 

var laber blandet luft (20) stille klar luft (24) stille klar luft 

 0,3 

17 ø 761,3 (12) ø laber blandet luft (04) ø laber klar luft med rimfrost (08) nø laber blandet 

luft (16) v b driveskyer (20) nø b blandet luft (24) nø b blandet luft 

(K) I societetet behandledes bl.a. brev fra kancelliråd Deichmann om jordskælv. 

Elsmark på Als: ”sået havre”. 

 1,2 

18 stille 760,5 (12) stille tyk fugtig luft (04) stille grå luft (08) stille grå fugtig luft (16) stille 

tåget luft (20) stille tåget luft (24) stille tåget luft 

(K) Kongen rejste på landet. 

 2,6 

19 stille 764,3 (12) stille blandet luft (04) stille grå luft (08) stille grå luft (16) sø ll blandet luft 

(20) stille tåget luft (24) stille tåget luft 

Elsmark på Als: ”sået kløverfrø”. 

 3,6 

20 stille 763,3 (12) stille diset luft (04) nnø laber driveskyer (08) ønø laber driveskyer (16) stil-

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

(N) Rejst til Nærum. 

 5,7 

21 ø 767,5 (12) ø ll diset luft (04) ø laber driveskyer (08) ø ll diset luft (16) ø ll tyk diset 

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

 6,2 

22 ø 770,7 (12) ø ll diset luft (04) ø ll diset luft (08) ø ll diset luft (16) ø laber tyk diset luft 

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

(N) Indhegnet det nye stykke til min have. 

 6,8 

23 nø 770,7 (12) nø b diset luft (04) nnø laber diset luft (08) nnø laber diset luft (16) ø m 

diset luft (20) ø m diset luft (24) ønø m diset luft 

 6,8 
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(K) Rejst til byen. 

24 ønø 766,7 (12) ønø m blandet luft (04) nø m diset luft (08) nø b overtrukken luft (16) nø b 

grå luft (20) nø rm grå luft (24) nø m blandet luft 

(K) Kancellikollegiet spiste hos mig. 

 5,8 

25 nø 763,1 (12) nø frisk m blandet luft (04) nø rm blandet luft (08) ønø m og b blandet luft 

(16) nø rm grå blandet luft (20) ø m og b grå blandet luft (24) ø b blandet luft 

 6,3 

26 ønø 765,5 (12) ønø ll driveskyer (04) ø lidet laber blandet luft (08) ø ll driveskyer (16) nø 

lidet laber diset blandet luft (20) stille diset blandet luft (24) stille diset luft  

 7,6 

27 stille 763,9 (12) stille diset luft (04) stille diset luft (08) stille diset luft (16) s ll diset varm 

luft (20) ssv ll diset luft (24) var diset luft  

 8,3 

28 sø 762,3 (12) sø stiv m driveskyer (04) sø m driveskyer (08) sø stiv m blandet luft (16) 

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

(N) Spist til middag med Berregaard på Torbec, og rejst til Nærum om aftenen.  

 6,5 

29 nnv 755,9 (12) nnv rm driveskyer (04) var laber driveskyer (08) nv b og m driveskyer (16) 

nv stiv u driveskyer (20) nnv stiv rm driveskyer (24) nnv m driveskyer 

(N) Kold luft med hagl. 

 4,7 

30 nv 762,1 (12) nv m driveskyer (04) nnv b driveskyer (08) nnv b driveskyer (16) vnv m 

driveskyer (20) nv laber stående skyer (24) nv laber stående skyer 

(K) Rejst til byen. 

 4,7 

 

April 1758 

Temperatur: 3,0 gr. C 

Tryk: 761,6 mm Hg 

               

 vind tryk  

Maj 1758 

Vejrligsobservationerne er fra fregatten ”Wildmanden” til ankers på Køben-

havns rhed mellem Trekroner og Kalkbrænderiet. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

Bolle Willum Luxdorphs observationer er fra hans dagbøger. Observationerne 

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

1 var 764,7 (12) var grå luft (04) v lidet laber overtrukken luft (08) v lidet laber småregn 

(16) ssv laber driveskyer (20) stille stående skyer (24) stille stående skyer 

(K) Spist hos Hielmstiernes. 

Elsmark på Als: ”sået byg”. 

  5,4 

2 ø 769,9 (12) ø lidet laber opklarende luft (04) stille overtrukken luft med tåge (08) stille 

tåget luft (16) vsv laber klar luft (20) vsv laber diset luft driveskyer (24) vsv 

laber diset luft driveskyer 

  5,4 

3 nv 763,9 (12) nv stiv rm blandet luft (04) vnv laber blandet luft (08) nv m blandet luft 

(16) nv rm driveskyer (20) nv m og b opklarende luft (24) nv b klar luft 

  7,3 

4 ø 770,3 (12) ø laber diset driveskyer (04) var laber klar luft (08) ønø laber klar luft (16) 

ssø b diset driveskyer (20) s laber klar luft (24) s laber klar luft 

  7,0 

5 v 767,9 (12) v lidet laber klar varm luft (04) var lidet laber klar luft (08) v lidet laber 

klar luft (16) var mest stille klar varm luft (20) stille klar luft (24) stille klar luft 

(N) Rejst til Nærum. 

  8,8 

6 ssø 768,9 (12) ssø ll klar varm luft (04) n ll klar luft (08) stille klar luft (16) stille diset 

varm luft (20) stille diset luft (24) stille diset luft  

11,3 

7 stille 768,3 (12) n mest stille diset varm luft (04) stille diset luft (08) n mest stille diset luft 

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

luft 

13,3 

8 ø 770,9 (12) ø m klar luft (04) øsø b klar luft (08) øsø b klar luft (16) øsø b og m klar 

luft (20) øsø b og m klar luft (24) nø b og m klar luft 

(K) Rejst til byen. 

10,9 

9 sø 774,9 (12) sø laber klar luft (04) ønø m klar luft (08) ø b klar luft (16) øsø b klar luft 

(20) øsø b klar luft (24) ø b og m klar luft 

(K) Stralsund udsættes for et stærkt bombardement. 

  8,5 

10 nø 776,9 (12) nø lidet laber klar luft (04) nø m klar luft (08) nø laber klar luft (16) øsø la-

ber klar luft (20) var laber og stille klar luft (12) n laber klar luft 

  8,7 

11 nnø 776,9 (12) nnø laber diset luft (04) stille klar luft (08) nnø b driveskyer (16) n lidet la-

ber diset driveskyer (20) nv ll diset luft (24) nv ll diset luft 

(Roskilde) Rejst til Roskilde. 

10,4 

12 nø 771,9 (12) nø ll klar luft (04) n laber klar luft (08) nnø laber klar luft (16) øsø laber di-

set luft (20) øsø laber diset luft (24) øsø laber diset luft  

11,8 
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(Borreby) Rejst til Borreby. 

13 øsø 771,1 (12) øsø mest stille diset varm luft (04) nø lidet laber diset luft (08) nø lidet la-

ber diset luft (16) øsø lidet laber diset varm luft (20) øsø m diset luft (24) øsø m 

diset luft  

10,8 

14 ø 774,3 (12) ø laber diset varm luft (04) ø b klar luft (08) ø b klar luft (16) ø laber diset 

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

(Borreby) I Borreby kapel. 

11,4 

15 ø 773,9 (12) ø klar varm luft (04) var klar luft (08) ø var klar luft (16) var klar varm luft 

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

(Roskilde) Rejst til Roskilde. 

12,9 

16 n 776,3 (12) n diset varm luft (04) var ll klar luft (08) n ll klar luft (16) sv laber diset 

varm luft (20) vnv laber diset varm luft (24) stille klar luft 

(K) Rejst til København. 

13,8 

17 vnv 772,9 (12) vnv b og m diset stribet luft (04) stille klar luft (08) vnv b diset stribet luft 

(16) nv m diset blandet luft (20) vnv b og laber blandet luft (24) n ll diset luft 

14,0 

18 nnø 768,3 (12) nnø ll diset luft (04) n ll diset luft (08) n diset luft (16) nnø laber diset stri-

beskyer (20) nnv laber diset stribeskyer (24) stille diset stribeskyer 

(N) Rejst til Nærum med Horrebow. 

14,8 

19 nnv 761,9 (12) nnv stiv rm stribet luft (04) nnv var klar luft (08) nnv rm klar luft (16) nv 

stiv rm driveskyer (20) nnv b driveskyer (24) nnv laber diset driveskyer 

(N) Regimenterne får marchordre. Der bliver kun 4 batallioner tilbage i Køben-

havn. Det siges, at 24.000 mand skal afgå til Holsten, heraf 6.000 heste (JER, 

dvs. ryttere) under Kaas. 

14,4 

20 nø 767,9 (12) nø laber diset stribet luft (04) nnv laber klar luft (08) n laber klar luft (16) 

nnø ll diset driveskyer (20) stille driveskyer (24) stille driveskyer 

14,4 

21 nv 767,3 (12) nv b driveskyer (04) nv lidet laber diset luft (08) nv laber driveskyer (16) 

nv laber klar varm luft (20) stille klar luft (24) vnv ll klar luft 

15,3 

22 nnv 766,9 (12) nnv b og m driveskyer (04) nv b overtrukken luft (08) nv b grå luft (16) nv 

b driveskyer (20) nv laber driveskyer (24) nv ll diset luft 

(N) Kongen er i byen og mønstrer soldaterne i hele ugen. Generalløjtnant Kalk-

reutz kommanderer kavaleriet. 

14,4 

23 sø 768,6 (12) sø ll diset varm luft (04) var mest stille driveskyer (08) ø mest stille drive-

skyer (16) sø lidet laber driveskyer (20) ssø b driveskyer (24) ssø b driveskyer  

13,9 
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(K) Rejst til byen. 

24 sø 771,7 (12) sø rm klar luft (04) øsø b og m klar luft (08) øsø m klar luft (16) sø rm klar 

luft (20) sø rm klar luft (24) sø rm klar luft 

(K) I societetet forelæstes over islændernes sidste journal, deres ornitologi blev 

fremlagt og tegninger over fuglene. 

12,8 

25 ssø 769,5 (12) ssø frisk m klar luft (04) sø rm driveskyer (08) sø rm driveskyer (16) ssø m 

og b nogle driveskyer (20) ssø m klar luft (24) ssø b klar luft 

12,4 

26 ssø 765,9 (12) ssø b driveskyer (04) ssø b klar luft (08) ssø b klar luft (16) ssø stiv m klar 

luft (20) ssø stiv m klar luft (24) ssø m klar luft 

(N) For 8 dage siden stod rugen allerede i vipper. Mange orme. 

14,3 

27 var 760,5 (12) var laber med lidt regn (04) var driveskyer (08) v laber blandet luft (16) sø 

lidet laber opklarende luft (20) s ll driveskyer (24) stille blandet luft 

14,8 

28 var 754,7 (12) var små tordenbyger med lidt regn (04) var mest stille driveskyer (08) ssø ll 

driveskyer (16) nv rm driveskyer (20) nv laber driveskyer (24) nv laber drive-

skyer 

14,8 

29 vnv 749,3 (12) vnv u driveskyer (04) nv b og m driveskyer (08) vnv rm driveskyer (16) 

nnv stiv u driveskyer (20) vnv m driveskyer (24) vnv frisk m driveskyer 

(N) I går og i dag begyndte det at regne efter lang tids tørke. 

13,2 

30 nv 755,5 (12) nv u driveskyer (04) vnv rm driveskyer (08) vnv stiv rm driveskyer (16) v u 

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

(K) Rejst til byen med min kone. 

10,2 

31 nnv 751,3 (12) nnv var med regn- og haglbyger (04) v laber regnbyger (08) v laber regn-

byger (16) n rm driveskyer (20) nnv m og b driveskyer (24) nv lidet laber drive-

skyer 

(K) I kancellikollegiet behandledes Korsør havns opmudring. 

10,5 

 

Maj 1758 

Temperatur: 11,7 gr. C 

Tryk: 767,5 mm Hg 

 

 vind tryk  

Juni 1758 

 

Vejrligsobservationerne er fra fregatten ”Wildmanden” til ankers på Køben-

temp. 
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havns rhed mellem Trekroner og Kalkbrænderiet. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

Bolle Willum Luxdorphs observationer er fra hans dagbøger. Observationerne er 

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

1 var  760,1 (12) var regnbyger (04) nv lidet laber driveskyer (08) s lidet laber driveskyer 

(16) n laber bygeluft (20) n b driveskyer (24) nnø b driveskyer 

(N) I Konseillet, Bernsdorff har mæslinger. Rejst til Nærum. 

  9,9 

2 sø 764,7 (12) sø ll nogle driveskyer (04) ønø b driveskyer (08) ø b driveskyer (16) ssv la-

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

(N) Nattefrost. 

11,0 

3 ssø 769,7 (12) ssø laber diset varm luft (04) sv lidet laber diset luft (08) sv lidet laber diset 

luft (16) sv b og m nogle driveskyer (20) s b klar luft (24) s laber klar luft 

(N) Gået til Springforbi. Orm på bladene af træerne. Købt 2 dages tørveskær. 

Eskadren går til sejls. 

11,9 

4 ssv 769,7 (12) ssv laber diset luft (04) var mest stille diset luft (08) ø mest stille diset luft 

(16) s laber klar luft (20) s laber klar luft (24) ssv lidet laber diset luft 

12,6 

5 s 766,7 (12) s laber nogle driveskyer (04) var mest stille diset luft (08) stille diset luft 

(16) s laber driveskyer (20) s laber diset stribet luft (24) s lidet laber diset blan-

det luft 

12,9 

6 s 763,3 (12) s lidet laber lidt regn (04) ssø lidet laber blandet luft (08) ssø lidet laber lidt 

regn (16) ssv b og m blandet luft (20) s laber blandet luft (24) var lidet laber 

regnbyger 

(K) Rejst til byen. 

12,6 

7 nv 765,5 (12) nv ll blandet luft (04) nv laber grå luft (08) vnv laber grå luft (16) ø ll dri-

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

(K) i kancellikollegiet, hvor assistenskirkegårdene og Støvringgård kloster be-

handledes. 

13,1 

8 ssv 763,9 (12) ssv rm diset blandet luft (04) s frisk m driveskyer (08) s rm blandet luft (16) 

sv m driveskyer (20) vnv laber opklarende luft (24) vnv laber klar luft, lynet i 

øst 

14,4 
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(N) Rejst til Nærum. 

9 v 764,7 (12) v var driveskyer (04) v laber diset blandet luft (08) vsv laber diset blandet 

luft (16) v rm driveskyer (20) vnv laber driveskyer (24) vnv laber driveskyer 

(N) Prins Ferdinand og de hannoveranske går uformodentlig over Rhinstrøm-

men og forjager de franske. 

15,3 

10 ø 765,5 (12) ø ll diset luft (04) stille diset luft (08) stille diset luft (16) øsø ll diset luft 

(20) s ll blandet luft (24) s ll regn 

(N) Admiralinde Lemvig dør. 

16,1 

11 ssø 762,5 (12) ssø b blandet luft (04) s ll nogen regn (08) ssø laber driveskyer (16) ssø b 

driveskyer (20) ssø laber driveskyer (24) ssø laber driveskyer 

16,9 

12 s 762,9 (12) s laber klar luft (04) s laber klar luft (08) s laber klar luft (16) ssø laber di-

set driveskyer (20) ssø b diset driveskyer (24) var b og m blandet luft 

18,0 

13 vnv 765,9 (12) vnv b driveskyer (04) v b og m opklarende luft (08) nv m blandet luft (16) 

var blandet luft (20) v laber grå luft (24) v laber regn 

(K) Rejst til byen. 

16,9 

14 ssv 767,1 (12) ssv laber driveskyer (04) v mest stille regn (08) stille opklarende luft (16) s 

b og m driveskyer (20) ssv b og laber driveskyer (24) ssv laber klar luft 

(K) Kancellikollegiet hos Hielmstierne, som har feberen. Følgende behandledes: 

militære koners indkvartering, beboerne på Vesterbro lægges til staden, katolske 

præster i Fredericia skal ikke bruge vognmænd, legat på 2.000 rdlr. ved Hol-

steinborgs grevskab går til kongens kasse. 

16,5 

15 ssv 764,3 (12) ssv b diset blandet luft (04) ssv laber klar luft (08) ssv laber klar luft (16) 

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

(N) Rejst til Nærum med Horrebow og Erichsen. 

16,4 

16 nø 760,5 (12) nø laber blandet luft (04) n ll stærk regn (08) nnø laber regn (16) ønø lidet 

laber regnbyger (20) vnv lidet laber blandet luft (24) s lidet laber blandet luft 

(N) Mild og frugtbar regn. 

15,4 

17 sv 754,7 (12) sv b og m regnbyger (04) var laber blandet luft (08) sv laber blandet luft 

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

blandet luft 

(N) Rejst til byen med Horrebow. Rejst tilbage til Nærum. Ziegenbalg dør (iføl-

ge Nystrøm var Ziegenbalg professor i matematik). 

14,5 

18 var 757,1 (12) var mest stille stærke regnbyger (04) var mest stille blandet luft (08) nø ll 

blandet luft (16) nv var driveskyer (20) vnv m blandet luft (24) vnv m blandet 

15,0 
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luft  

19 v 760,1 (12) v rm blandet luft (04) vnv rm blandet luft (08) vnv rm blandet luft (16) nv 

rm blandet luft (20) vnv rm driveskyer (24) vnv b driveskyer 

(N) Etatsråd Lowson dør af en indre betændelse. Om aftenen stor alarm med op-

rør og slagsmål mellem soldater og matroser i Nyboder. En sergeant ved Hol-

men blev på stedet, en del døde nogle dage efter. Oberstløjtnant Gudde var nær 

blevet stenet ihjel. Viceadmiral Laurwig skal have skabt ro og fået matroserne til 

at gå hjem.  

12,5 

20 vnv 760,1 (12) vnv stiv rm driveskyer (04) vsv b driveskyer (08) v b driveskyer (16) vnv 

stormbyger boyig driveskyer (20) vnv aftagende vind driveskyer (24) vnv rm 

driveskyer. Ved 16-tiden mistede scoubyten sine master, hvorpå den danske es-

kadre gik til ankers, men de to bageste skibe grundstødte. 

(K) Rejst til byen. To af orlogsskibene, som førte soldater fra Norge, er gået på 

grund her på Rheden. 

11,9 

21 vnv 762,9 (12) vnv u driveskyer (04) vnv m driveskyer (08) vnv stiv rm bygeluft (16) vnv 

rm driveskyer (20) vnv m driveskyer (24) vnv m driveskyer  

(K) I kancellikollegiet, hvor bl.a. behandledes skærpelse af straf for tyveri på Is-

land og adskillelse af Gentofte og Lyngby kald.  

11,3 

22 var 762,3 (12) var blandet luft (04) v b driveskyer (08) var laber fugtig luft (16) sv b blan-

det luft (20) sv laber driveskyer (24) sv laber driveskyer 

(N) Rejst til Nærum. 

12,6 

23 ssv 760,5 (12) ssv rm småregn (04) var m driveskyer (08) vsv m driveskyer (16) vsv rm 

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

(N) Hvis man sætter igler i et glas vand og binder over glasset. Da holder de sig 

over vandet, når det vil regne og på bunden, når det vil blive smukt vejr. Er de 

urolige og farer op og ned, vil det tordne og blæse. De gør det 12 timer, førend 

vejrliget indtræffer. Horrebow kom om aftenen. 

13,5 

24 v 768,9 (12) v rm driveskyer (04) v laber driveskyer (08) v b driveskyer (16) vnv b dri-

veskyer (20) nnv laber driveskyer (24) var laber driveskyer  

12,9 

25 øsø 771,1 (12) øsø laber diset luft (04) ø laber diset luft (08) øsø laber diset luft (16) s la-

ber diset luft (24) v laber diset luft 

(N) Fra Nærum til Frydenlund tager jeg 3544 skridt og til Søllerød ad gangstien 

3867. 

14,5 

26 øsø 770,1 (12) øsø laber klar luft (04) ø b driveskyer (08) ø b driveskyer (16) var laber klar 15,4 
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luft (20) s laber klar luft (24) s laber klar luft 

27 ssø 763,9 (12) ssø laber diset stribeskyer (04) s laber diset stribeskyer (08) s laber diset 

stribeskyer (16) s laber diset grå luft (20) vsv b blandet luft (24) var rm grå luft 

(K) Rejst til byen med Horrebow. Et skib fra Kina og et skib fra Vestindien 

kommer til København. 

14,9 

28 nv 751,9 (12) nv rm driveskyer (04) vnv rm regn (08) vnv rm driveskyer (16) nv rm dri-

veskyer (20) v rm driveskyer (24) v rm driveskyer  

(K) I kancellikollegiet behandledes bl.a. auktion over de gejstliges købstadsjor-

der i Århus stift, hvem der hører til St. Petri tyske menighed, Fodbys tiende kan 

ikke udskilles fra Næstved kald, Krabbesholm gods kan ikke lægges ind under 

Resen birk og et skib fra Saffy (i Marokko) skal være 8 dage i karantæne.  

14,1 

29 v 751,9 (12) v stiv rm driveskyer (04) v rm driveskyer (08) vsv rm driveskyer (16) vnv 

stiv rm haglbyger (20) vsv stiv rm driveskyer (24) vsv rm driveskyer 

(N) Rejst til Nærum. 

11,8 

30 sv 758,3 (12) sv rm driveskyer (04) ssv rm driveskyer (08) ssv rm driveskyer (16) sø stiv 

m driveskyer (20) sø stiv rm diset luft (24) sø 3rm diset blandet luft 

(N) Prins Ferdinand besejrer de franske. 

11,8 

 

Juni 1758 

Temperatur: 13,9 gr. C 

Tryk: 763,0 mm Hg 

 

 vind tryk  

Juli 1758 

 

Vejrligsobservationerne er fra fregatten ”Wildmanden” på Københavns rhed (til 

ankers uden for Trekroner). 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

Bolle Willum Luxdorphs observationer er fra hans dagbøger. Observationerne 

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

temp. 
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1 sø 759,3 (12) sø b driveskyer (04) ssø 3 rm diset blandet luft (08) ssø rm driveskyer (16) 

sø b diset luft (20) ssø laber blandet luft (24) øsø var blandet luft 

14,0 

2 øsø 759,0 (12) øsø stiv rm blandet luft (04) øsø rm lidt regn (08) øsø stiv rm blandet luft 

(16) sø var diset blandet luft (20) sø b diset blandet luft (24) nø m blandet luft  

(N) I Søllerød kirke. Spist på Caninholmen middag og aften og set en forunder-

lig søorm, omtrent en alen lang, sort og ikke tykkere end en tynd ståltråd. Der 

var intet hoved at se, men en stor kløft i halen. 

14,1 

3 ø 752,3 (12) ø rm grå fugtig luft (04) nø m blandet luft (08) ønø m grå fugtig luft (16) 

øsø b grå luft (20) øsø b blandet luft (24) sø laber blandet luft 

14,4 

4 sv 751,5 (12) sv m blandet luft (04) var b regn (08) sv b og m stadig regn (16) s m drive-

skyer (20) ssø b driveskyer (24) sø b driveskyer 

(K) Rejst til byen. 

14,1 

5 øsø 752,9 (12) øsø b driveskyer (04) øsø b opklarende luft (08) øsø laber klar luft (16) øsø 

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

(K) I kancellikollegiet behandledes landsting og andre retter på St. Croix, pos-

tens indretning i Norge og direktionen over kongens kirker og skoler. Dronnin-

gens moder (ifølge Nystrøm heruginde Antoinette Amalie af Braunschweig) rej-

ser og spiser til middag på Ledreborg. 

15,0 

6 stille 752,5 (12) stille torden med regnbyger (04) ø b driveskyer (08) ø b driveskyer (16) ssø 

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

(N) Rejst til Nærum. 

15,0 

7 s 751,3 (12) s laber tordenluft (04) s laber blandet luft (08) sv laber blandet luft (16) s b 

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

15,3 

8 ssø 752,9 (12) ssø ll torden driveskyer (04) var ll driveskyer (08) ø ll driveskyer (16) var ll 

driveskyer (20) s ll driveskyer (24) s ll driveskyer 

16,3 

9 s 753,6 (12) s mest stille tordenskyer (04) stille stående skyer (08) stille stående skyer 

(16) vnv laber driveskyer (20) vsv laber driveskyer (24) vsv laber driveskyer 

(N) Talt med dr. Ascanius. Ormen, jeg så den 2. juli, kaldes gordius (ifølge Ny-

strøm er gordius aquaticus en herhjemme forekommende trådorm). 

16,6 

10 vsv 755,5 (12) vsv frisk m blandet luft (04) vsv laber overtrukken luft (08) vsv b blandet 

luft (16) v b grå luft (20) vsv b og m grå luft (24) vsv m grå luft 

(K) Rejst til byen. 

14,9 

11 v 757,9 (12) v frisk m blandet luft (04) vsv frisk m blandet luft (08) vsv frisk m blandet 

luft (16) v laber driveskyer (20) vsv laber driveskyer (24) sv laber driveskyer 

14,1 
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(N) Rejst til Nærum. 

12 sø 757,9 (12) sø b og m blandet luft (04) s laber blandet luft (08) sø laber grå luft (16) ssø 

frisk b driveskyer (20) ssø frisk b blandet luft (24) ssø m blandet luft 

15,8 

13 ssv 756,7 (12) ssv laber blandet luft (04) var blandet luft (08) vsv laber blandet luft (16) 

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

(N) Spist hos Kløckers. Horrebow og frue kom ud til os om aftenen. 

16,5 

14 sv 753,1 (12) sv laber driveskyer (04) s laber regn (08) sv laber blandet luft (16) nv m 

driveskyer (20) sv b driveskyer (24) sv b driveskyer 

16,6 

15 sø 755,5 (12) sø b driveskyer (04) v b driveskyer (08) sv b driveskyer (16) ssø b drive-

skyer (20) sø frisk m blandet luft (24) sø frisk m blandet luft 

(N) Spist hos justitsråd Kofod middag og aften. 

15,6 

16 sø 748,9 (12) sø b og m driveskyer (04) øsø u blandet luft (08) ssø laber regn (16) s rm 

driveskyer (20) s m driveskyer (24) s m driveskyer 

15,4 

17 s 752,3 (12) s rm driveskyer (04) sø m blandet luft (08) s rm driveskyer (16) ssø b og la-

ber driveskyer (20) ssø laber driveskyer (24) s lidet laber driveskyer 

(N) Spist hos Lemvigs med admiralen og justitsråd Hoppe. 

15,4 

18 nv 753,6 (12) nv laber grå luft (04) vnv laber driveskyer (08) vnv laber lidt regn (16) nnv 

laber grå fugtig luft (20) n var grå fugtig luft (24) n var blandet luft 

(K) Rejst til byen. Væltede ved Jægersborg, men gud ske lov, uden mindste ska-

de. 

14,1 

19 ø 756,3 (12) ø m blandet luft (04) ø b driveskyer (08) ø b driveskyer (16) øsø m blandet 

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

(K) I kancellikollegiet behandledes militære koners kvarter og officerernes hus-

leje. I societetet var der oplæsning af begyndelsen af islændernes rejsebeskrivel-

se. 

14,3 

20 ønø 755,5 (12) ønø frisk b driveskyer (08) ø m driveskyer (08) ønø m driveskyer (16) ønø 

b driveskyer (20) nø laber driveskyer (24) nø laber driveskyer 

(N) Rejst til Nærum. Geheimeråd Thott sad for første gang i konseillet. 

14,9 

21 nnø 756,7 (12) nnø m driveskyer (04) nnø m driveskyer (08) nnø m driveskyer (16) nnø b 

driveskyer (20) var laber driveskyer (24) var laber driveskyer 

(N) Magistraten får 6.000 favne brænde fra Skåne. 

15,0 

22 s 757,1 (12) s laber driveskyer (04) var b og m blandet luft (08) øsø b blandet luft (16) 

sø b blandet luft (20) sø b grå luft (24) ø stiv m nogen regn 

15,3 
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(N) En russisk og svensk flåde på 25 skibe ankrer op i Køge bugt. 

23 ønø 747,9 (12) ønø rm regn (04) ønø rm regn (08) ønø rm regn (16) nø frisk regn (20) nnø 

m og b regn (24) vnv b blandet luft 

(N) Spist hos Hielmstiernes. 

12,8 

24 vnv 751,7 (12) vnv stiv m driveskyer (04) sv b grå luft (08) sv b grå luft (16) nv stiv m dri-

veskyer (20) sv var regnbyger (24) var blandet luft 

(N) Hielmstiernes, fru Hendrichsen og begge jomfru Finckenhagen spiste hos os 

(JER Luxdorphs 42 års fødselsdag). 

12,9 

25 var 754,3 (12) var laber små regnbyger (04) sø lidet laber blandet luft (08) var blandet luft 

(16) n ll nogen regn (20) n ll blandet luft (24) var ll blandet luft 

(K) Rejst til byen med min kone. 

14,0 

26 vnv 762,3 (12) vnv stiv rm blandet luft (04) nv laber og b blandet luft (08) nv stiv m blan-

det luft (16) vnv rm blandet luft (20) vsv b blandet luft (24) sv laber blandet luft 

(N) Rejst til Nærum. I kancellikollegiet behandledes militære koners kvarter, 

Hollænderbyen skal betale præsternes skat og proprietærers ridefogeder må be-

skikkes til actores af amtmændene. 

13,1 

27 sø 762,5 (12) sø b blandet luft (04) ssv laber driveskyer (08) sv laber og b driveskyer (16) 

ssø frisk m grå luft (20) ssø frisk m grå luft (24) ssø var nogen regn 

13,5 

28 ssv 761,9 (12) ssv laber driveskyer (04) ssv b blandet luft (08) sv laber driveskyer (16) nv 

laber og stille driveskyer (20) s lidet laber blandet luft (24) var regn og lyn 

14,9 

29 nø 761,7 (12) nø b driveskyer (04) var stadig regn og lynild (08) n ll grå blandet luft (16) 

n m driveskyer (20) n m driveskyer (24) n m driveskyer 

14,6 

30 n 763,9 (12) n b driveskyer (04) n m driveskyer (08) n b og laber driveskyer (16) nnv 

laber driveskyer (20) nnv laber driveskyer (24) v laber klar luft 

15,6 

31 nnø 762,3 (12) nnø laber klar luft (04) var laber klar luft (08) nv laber klar luft (16) nø la-

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

(N) Begyndt at slå min eng. 

16,2 

 

Juli 1758 

Temperatur: 14,8 gr. C 

Tryk: 755,8 mm Hg 
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 vind tryk  

August 1758 

 

Vejrligsobservationerne er fra fregatten ”Wildmanden” på Københavns rhed (til 

ankers uden for Trekroner). 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

Bolle Willum Luxdorphs observationer er fra hans dagbøger. Observationerne 

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

temp. 

1 nø 759,3 (12) nø b klar luft (04) nø b klar luft (08) nø b klar luft (16) n m klar luft (20) nv 

m klar luft (24) nv laber klar luft 

(K) Rejst til byen med min kone. 

17,0 

2 nv 760,5 (12) nv laber blandet luft (04) n b blandet luft (08) nø b blandet luft (16) nv b 

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

(K) I kancellikollegiet behandledes bl.a., at de franske kapere tager norske sol-

dater med sig. 

16,4 

3 stille 767,1 (12) stille diset luft (04) ø laber blandet luft (08) sø laber blandet luft (16) s la-

ber klar luft (20) ssv laber klar luft (24) var laber klar luft 

(N) Rejst til Nærun. I Helsingør er der 320 borgere, som betaler årligt 23.750 

rdlr. Indkvartering 3.400 rdlr., told 6.800 rdlr., consumtion 11.500 rdlr., byskat 

1.200 rdlr., lygteskat 250 rdlr. og de fattige 600 rdlr. 

16,9 

4 nø 769,3 (12) nø laber nogle driveskyer (04) nnv laber klar luft (08) nnv laber klar luft 

(16) nø b diset luft (20) nø ll diset luft (24) s mest stille diset luft 

(N) De russiske admiraler har audiens hos kongen i byen. 

Elsmark på Als: ”høsten begyndte, høsten endte den 18. august. Høstresultat: 43 

traver rug, incl. Christen Jakobsens 4 traver (JER, formentlig karlen); 78 traver 

byg; 66 traver havre; 11 traver blandsæd; 11 læs ærter og 7 læs boghvede”.  

16,9 

5 n 768,9 (12) n ll diset varm luft (04) stille tåget luft (08) nnv ll diset luft (16) stille diset 

varm luft (20) s lidet laber diset luft (24) sø laber diset luft 

17,7 

6 ssø 766,7 (12) ssø ll diset varm luft (04) ssø laber diset luft (08) øsø lidet laber klar luft 18,3 
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(16) s ll diset varm luft (20) s ll diset luft (24) øsø b klar luft 

(N) I Søllerød kirke. Hos Hielmstiernes middag og aften. 

7 øsø 764,3 (12) øsø m driveskyer (04) ø b og m klar luft (08) øsø m nogle driveskyer (16) 

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

(N) Kørt mit hø ind. Jeg fik 3 af mine læs som sædvanligt, skønt jeg har taget et 

stort stykke af engen ind til min have. Årsagen hertil er, at jeg har ladet køre ga-

dekærsmudret ud på engen.  

17,5 

8 øsø 764,7 (12) øsø mest stille diset varm luft (04) ø b klar luft (08) ø b klar luft (16) sø ll 

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

(K) Rejst til byen. 

17,3 

9 ssø 764,3 (12) ssø laber klar luft (04) øsø laber klar luft (08) øsø laber klar luft (16) øsø la-

ber nogle driveskyer (20) øsø laber nogle driveskyer (24) øsø m nogle drive-

skyer 

(K) I kancellikollegiet behandledes bl.a., at de nationale officerer, som nu træk-

ker ind i byen nyder kvarterspenge: Oberstløjtnant 12 rdlr., major 9 rdlr., kap-

tajn 6 rdlr. og løjtnant 3 rdlr. pr. måned. 

17,0 

10 øsø 763,3 (12) øsø stiv rm overtrukken luft (04) øsø rm blandet luft (08) øsø rm blandet 

luft (16) øsø stiv rm grå luft (20) øsø stiv u nogen regn (24) øsø stiv u nogen 

regn 

(N) Rejst til Nærum med Dass. 

16,5 

11 øsø 761,3 (12) øsø rm blandet luft (04) øsø u blandet luft (08) øsø rm blandet luft (16) øsø 

stiv u blandet luft (20) sø storm blandet luft (24) øsø stiv u blandet luft 

(N) Færdiggjort min tavle over de forskellige vægte. 

16,2 

12 øsø 758,1 (12) øsø rm stadig regn (04) øsø stiv u blandet luft (08) øsø rm regn (16) øsø rm 

regn (20) øsø stiv m regn (24) øsø stiv m sommetider regn. Kl. 15,30 faldt en 

matros overbord fra travailchaluppen, som var under sejl. Han blev borte i ha-

vet, han hed Søren Nielsen. 

(N) Stærk bestandig regn.  

15,8 

13 sø 760,9 (12) sø u blandet luft (04) ø stiv u sommetider regn (08) ø u grå fugtig luft (16) 

øsø u blandet luft (20) sø stiv rm blandet luft (24) sø stiv rm blandet luft 

(N) I Søllerød kirke. Spist hos Hielmstiernes middag og aften. 

14,7 

14 sø 766,7 (12) sø b og laber driveskyer (04) nø stiv m blandet luft (08) nø m blandet luft 

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

14,7 
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(N) Begyndt at meje rugen. Et stort stykke er bevokset med tidsler og snerrer. 

15 øsø 767,9 (12) øsø laber klar luft (04) sø b klar luft (08) sø b klar luft (16) øsø laber klar 

luft (20) øsø b nogle driveskyer (24) øsø b nogle driveskyer 

(K) Rejst til byen. Basnæs nedbrændt. Klage over Caspar (ifølge Nystrøm Lux-

dorphs svoger Caspar Junge). 

15,2 

16 øsø 769,3 (12) øsø laber nogle driveskyer (04) sø b nogle driveskyer (08) sø laber nogle 

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

(K) I kancellikollegiet behandledes bl.a., at Jarlsberg-almuen klager over, at de 

skal betale småtiende, som for 12 år udgør 11.500 rdlr., lodserne i Stavanger 

amt kan ikke slippe for at være laugretsmænd, den nederste lektie i Slagelse 

skole afskaffes. 

15,7 

17 øsø 766,7 (12) øsø b klar luft (04) øsø b klar luft (08) øsø b klar luft (16) ssø laber b klar 

luft (20) sø b klar luft (24) sø m klar luft 

(N) Rejst til Nærum med Glud. Professorerne skal skaffe 300 á 400 rdlr. til 

Hübner, som skal læse for Kofod. 

15,7 

18 sø 766,7 (12) sø b klar luft (04) sø m klar luft (08) øsø m klar luft (16) sø m klar luft (20) 

sø m klar luft (24) sø m klar luft 

(N) Indhøstet min rug, 13 traver. Spist hos Lemvig med Hoppes og admiral 

Lemvig. Benjamin Poulsen bliver præst i Lyngby. 

16,0 

19 var 764,3 (12) var blandet luft (04) sø m og b blandet luft (08) sø m og b blandet luft (16) 

s b grå luft (20) s b grå luft lidt regn (24) s b blandet luft 

16,4 

20 nv 767,9 (12) nv b driveskyer (04) var regnbyger (08) var regnbyger (16) var regnbyger 

(20) var regnbyger (24) nv b driveskyer 

(N) I Søllerød kirke. Spist hos Hielmstiernes middag og aften. 

15,9 

21 vnv 766,3 (12) vnv m driveskyer (04) nv m blandet luft (08) v b blandet luft (16) vnv frisk 

m driveskyer (20) vnv laber opklarende luft (24) vnv laber klar luft 

16,7 

22 sø 767,1 (12) sø ll diset varm luft (04) v ll klar luft (08) v ll diset luft (16) ssø laber klar 

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

(K) Rejst til byen med min kone og Glud. 

17,3 

23 s 763,3 (12) s frisk m klar luft (04) ssø b klar luft (08) ssø b klar luft (16) sv frisk m klar 

luft (20) nnv tordenbyge med regn (24) n laber opklarende luft 

(K) I kancellikollegiet behandledes bl.a., at en gård købes til hospitalspræsten i 

Frederiksborg. 

18,4 
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24 nnø 769,1 (12) nnø laber klar luft (04) nnv laber klar luft (08) nnv laber klar luft (16) nnø 

laber nogle driveskyer (20) nnø laber nogle driveskyer (24) var klar luft 

(N) Rejst til Nærum med Erichsen. 

16,5 

25 ssø 764,3 (12) ssø laber klar luft (04) var klar luft (08) sø laber klar luft (16) sø laber diset 

varm luft (20) ønø frisk b diset luft (24) ø lynede rundtomkring 

(N) Forslag om at forordningen om straf for grove mordere, som Bernstorff var 

imod, skal henlægges. 

17,3 

26 ssø 759,3 (12) ssø var tordenvejr (04) var lynede rundtomkring (08) ssø laber driveskyer 

(16) sv var tordenbyger og regn (20) stille regnbyger (24) var driveskyer 

(N) Regn og torden. 

17,4 

27 sø 760,5 (12) sø ll nogle driveskyer (04) var mest stille opklarende luft (08) s ll nogle dri-

veskyer (16) ssø laber b blandet luft (20) ssø laber b blandet luft (24) ssø m 

blandet luft 

(N) I Søllerød kirke. Spist hos Hielmstiernes middag og aften. 

16,9 

28 v 756,7 (12) v stiv m blandet luft (04) var stærk lynild med byger (08) sv stiv m blandet 

luft (16) ssv m blandet luft (20) n mest stille tordenvejr (24) var 

(N) Louisbourg og hele Cap Breton indtages af de engelske ved admiral Bosca-

wen; 5.000 krigsfanger. 

16,8 

29 s 754,9 (12) s var driveskyer (04) var lynild og regn (08) stille driveskyer (16) ssø var 

torden og driveskyer (20) ssø var torden og driveskyer (24) var torden og drive-

skyer 

(K) Rejst til byen med min kone. 

16,4 

30 var 752,1 (12) var regnbyger (04) ssø lidet laber driveskyer (08) ssø lidet laber driveskyer 

(16) var regnbyger (20) vnv lidet laber regnbyger (24) vnv lidet laber opklaren-

de luft 

(K) Kongen var i byen. I kancellikollegiet behandledes: Skifte efter selvejerbøn-

der og Ribe skoles betaling ved begravelser. 

15,9 

31 nnø 756,9 (12) nnø laber driveskyer (04) vnv laber driveskyer (08) nv laber driveskyer 

(16) nnv b driveskyer (20) nv laber driveskyer (24) nv laber klar luft 

(N) Rejst til Nærum. 

15,0 
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August 1758 

Temperatur: 16,5 gr. C 

Tryk: 763,6 mm Hg 

 

 vind tryk  

September 1758 

 

Vejrligsobservationerne er fra fregatten ”Wildmanden” på Københavns rhed (til 

ankers uden for Trekroner). 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

Bolle Willum Luxdorphs observationer er fra hans dagbøger. Observationerne er 

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

temp. 

1 sø 762,5 (12) sø laber driveskyer (04) var ll driveskyer (08) var ll blandet luft (16) sø la-

ber driveskyer (20) sø rm blandet luft (24) sø stiv rm sommetider regn 

(N) Fået 12 traver byg indhøstet, noget vådt formedelst det urolige vejr. Kornet 

står på en del steder i bygmarken endnu ude. Det blev sået sent i foråret. 

16,1 

2 sv 751,7 (12) sv b og laber driveskyer (04) sø u regn (08) ssv m driveskyer (16) vnv var 

tykke driveskyer (20) vnv stiv rm driveskyer (24) vnv stiv rm klar luft 

(N) Den 25. august slog kongen af Preussen 70.000 russer ved Küstrin og ero-

brede 80 kanoner og feltkassen. 15.000 russere faldt. 

16,2 

3 vsv 762,3 (12) vsv m blandet luft (04) vnv laber driveskyer (08) sv var driveskyer (16) sv 

m lidt regn (20) v laber blandet luft (24) v lidet laber opklarende luft 

15,1 

4 ø 765,1 (12) ø lidet laber diset luft (04) stille opklarende luft (08) ø lidet laber nogle dri-

veskyer (16) sø b overtrukken luft (20) ø m grå luft (24) ø stiv m grå luft 

15,4 

5 ssø 762,7 (12) ssø m regnbyger (04) sø rm grå luft (08) sø rm grå luft (16) sø stiv rm grå 

luft (20) sø u grå luft (24) sø u grå luft 

(K) Rejst til byen. Købt 14 favne brænde á 26 mark favnen. 

15,4 

6 sø 757,1 (12) sø m blandet luft (04) sø u grå luft (08) øsø stiv rm grå luft (16) s m regn 

(20) sv var regn (24) sv m og b opklarende luft 

(K) I kancellikollegiet behandledes bl.a. Ålborg og Sohngaardsholms fædrift og 

15,1 
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græsning. 

7 ssv 757,9 (12) ssv b driveskyer (04) sv mest klar luft (08) sv b nogle driveskyer (16) ssv b 

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

(N) Rejst til Nærum. 

15,2 

8 ssv 761,3 (12) ssv b driveskyer (04) v laber klar luft (08) vsv laber diset luft (16) sv b 

blandet luft (20) sv b blandet luft (24) sv b regn  

(N) Besøg af højesteretspræsident Koren. 

14,9 

9 vsv 757,9 (12) vsv laber blandet luft (04) var regnbyger (08) var regnbyger (16) v laber 

blandet luft (20) v laber blandet luft (24) v laber blandet luft 

15,0 

10 sv 757,5 (12) sv laber driveskyer (04) v laber blandet luft (08) v laber blandet luft (16) sv 

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

(N) I Søllerød kirke. Spist til middag hos Hielmstiernes. 

14,2 

11 vnv 761,1 (12) vnv b blandet luft (04) v laber blandet luft (08) vnv laber blandet luft (16) 

vnv b små regnbyger (20) vnv laber små regnbyger (24) vnv laber blandet luft 

(N) Besøg af professor Kofod, hvis kort over Københavns amt nu var helt fær-

digt. 

13,7 

12 vnv 760,5 (12) vnv rm driveskyer (04) var regnbyger (08) vnv b og m driveskyer (16) vnv 

m blandet luft (20) v b små regnbyger (24) sv laber regnbyger 

(K) Rejst til byen. 

13,4 

13 vnv 752,3 (12) vnv rm driveskyer (04) v rm regn (08) vnv rm regn (16) nv stiv rm drive-

skyer (20) nv b opklarende luft (24) var laber driveskyer  

(N) Rejst til Nærum med Aagaard. 

13,5 

14 nnv 750,9 (12) nnv stiv rm klar luft (04) n sommetider regn (08) n u opklarende luft (16) 

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

(N) Beset Søllerød slots værelser og have. Stærk og kold blæst. Nattefrost. 

12,1 

15 n 765,9 (12) n m klar luft (04) n b nogle driveskyer (08) n b klar luft (16) nv b nogle 

driveskyer (20) nnv b opklarende luft (24) nnv laber opklarende luft 

12,4 

16 nø 767,3 (12) nø b diset driveskyer (04) var opklarende luft (08) n lidet laber diset drive-

skyer (16) n laber klar luft (20) n laber klar luft (24) s laber klar luft 

12,7 

17 ø 766,7 (12) ø b driveskyer (04) var b driveskyer (08) ø b driveskyer (16) nø b drive-

skyer (20) ønø b driveskyer (24) var laber klar luft 

(N) I Søllerød kirke. Spist til middag hos Hielmstiernes. 

13,0 
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18 nnø 763,6 (12) nnø stiv m blandet luft (04) var lidet laber driveskyer (08) n laber blandet 

luft (16) nø frisk m driveskyer (20) nø frisk m regn (24) nø rm blandet luft 

12,7 

19 nø 762,1 (12) nø rm blandet luft (04) nø rm blandet luft (08) nø rm blandet luft (16) nø rm 

blandet luft (20) nø m blandet luft (24) nø rm blandet luft 

(K) Rejst til byen. 

10,4 

20 ønø 761,3 (12) ønø rm blandet luft (04) nø stiv rm driveskyer (08) ønø stiv rm driveskyer 

(16) nø rm blandet luft (20) ønø stiv rm driveskyer (24) ønø stiv rm driveskyer 

(K) I kancellikollegiet behandledes, at  Prøvesten bliver karantænestation, 

brandkasse for præste- og bøndergårde i Jylland, bryggertakstens forhøjelse til 

årets udgang, vestindiske stævninger til højesteret, takst for sigtemøllerne og 

overskudet af Vågens penge til de fattige i Bergen (ifølge Nystrøm penge der 

var indkommet ved en afgift til opmudring af Bergens havn (Vågen); disse pen-

ge blev ikke opbrugt). 

  9,4 

21 ønø 761,7 (12) ønø frisk m driveskyer (04) ønø stiv rm driveskyer (08) ønø stiv rm klar luft 

(16) ønø rm driveskyer (20) ønø rm driveskyer (24) ønø rm driveskyer 

(N) Rejst til Nærum. 

10,2 

22 nnø 761,1 (12) nnø rm blandet luft (04) ønø rm driveskyer (08) ønø rm blandet luft (16) n 

b driveskyer (20) n b driveskyer (24) nø b driveskyer 

  9,4 

23 n 760,7 (12) n laber blandet luft (04) nø b driveskyer (08) ønø laber blandet luft (16) n 

laber blandet luft (20) ønø laber blandet luft (24) ønø laber tordnet og lynet i SV 

10,5 

24 nø 762,3 (12) nø laber blandet luft (04) ønø laber blandet luft (08) ø laber blandet luft 

(16) n laber driveskyer (20) var driveskyer (24) stille sommetider regn 

(N) I Søllerød kirke. Spist til middag hos Hielmstiernes. 

10,5 

25 n 766,1 (12) n var driveskyer (04) var blandet luft (08) nnø laber driveskyer (16) var ll 

driveskyer (20) var mest stille driveskyer (24) stille driveskyer 

(N) I lørdags aftes (JER den 23. september) var en usædvanlig lynild eller lysen 

i København, som gav anledning til et ugrundet rygte om, at et af de russiske 

skibe var sprunget i luften.  

10,5 

26 nø 767,5 (12) nø ll driveskyer (04) var driveskyer (08) ø ll driveskyer (16) n ll driveskyer 

(20) n ll driveskyer (24) v lidet laber driveskyer 

(K) Rejst til byen. 

10,5 

27 var 769,9 (12) var driveskyer (04) var driveskyer (08) var driveskyer (16) v ll blandet luft 

(20) v ll blandet luft (24) v ll blandet luft 

(K) I kancellikollegiet behandledes, at brændevinsbrænderne i København ikke 

  9,5 
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bør have et sluttet lav, og at Nykøbing Falsters tårn skal repareres. 

28 s 770,1 (12) s ll blandet luft (04) var blandet luft (08) v ll blandet luft (16) v laber blan-

det luft (20) v laber blandet luft (24) sv b blandet luft 

(N) Rejst til Nærum med Dass og Treschow. 

  9,6 

29 nv 756,7 (12) nv storm driveskyer (04) var blandet luft (08) vnv u sommetider regn (16) 

nnv storm driveskyer (20) nnv rm driveskyer (24) nnv stiv m driveskyer 

(N) Stærk blæst og regn. Skrevet til grev Ahlefeldt om Caspar (Junge) kunne 

komme til Vestindien som officer. 

11,1 

30 nv 764,7 (12) nv rm diset luft (04) vnv laber diset luft (08) v laber diset luft (16) nv stiv 

rm blandet luft (20) nv stiv rm blandet luft (24) nv stiv rm blandet luft 

(N) Begyndt at istandsætte min kilde. 

10,9 

 

September 1758 

Temperatur: 12,6 gr. C 

Tryk: 761,6 mm Hg 

 

 vind tryk  

Oktober 1758 

 

Vejrligsobservationerne er fra fregatten ”Wildmanden” på Københavns rhed (til 

ankers inden for Trekroner), observationerne fra den 27.-31. oktober er dog 

foretaget imellem Trekroner og Kalkbrænderiet. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

Bolle Willum Luxdorphs observationer er fra hans dagbøger. Observationerne 

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

temp. 

1 vnv 765,1 (12) vnv rm blandet luft (04) nv u blandet luft (08) nv u blandet luft (16) vnv rm 

sommetider regn (20) vsv rm sommetider regn (24) var stiv rm blandet luft og 

regn 

(N) I Søllerød kirke. Spist til middag hos Hielmstierne. 

11,9 

2 n 764,7 (12) n u blandet luft og regn (04) nv u blandet luft og regn (08) nnv u blandet 11,2 
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luft og regn (16) nv rm driveskyer (20) vnv m driveskyer (24) vnv m driveskyer 

(K) Rejst til byen. 

3 nnv 765,5 (12) nnv stiv rm blandet luft (04) vnv rm blandet luft (08) vnv stiv rm blandet 

luft (16) nv stiv m driveskyer (20) vnv laber klar luft nordlys (24) v laber klar 

luft 

(K) Stået fadder med von Stöcken, Hielmstierne og Langebech til biskop Har-

boes hjemmedøbte datter Charlotte Sophie. Kaptajn Kaas kom ikke i land i Ma-

rocco, men det skal være erklæret, at vi var udelukket fra handelen, som hol-

lænderne havde alene. 

11,2 

4 stille 770,5 (12) v mest stille diset grå luft (04) var mest stille diset grå luft (08) var mest 

stille diset grå luft (16) s laber driveskyer (20) s laber blandet luft (24) s laber 

blandet luft 

10,9 

5 sv 756,9 (12) sv b blandet luft (04) s laber blandet luft (08) s laber blandet luft (16) ssv b 

grå luft (20) sv m regnbyger (24) v rm blandet luft 

(N) 

11,2 

6 vnv 751,1 (12) vnv rm blandet luft (04) vnv stiv m blandet luft (08) vnv b blandet luft (16) 

nv rm driveskyer (20) v u grå luft (24) v u grå luft 

10,4 

7 vnv 746,1 (12) vnv u driveskyer (04) v u regnbyger (08) vnv stiv rm opklarende luft (16) 

vnv u regnbyger (20) vnv rm grå luft (24) vnv m driveskyer 

10,5 

8 vnv 750,1 (12) vnv rm blandet luft (04) vnv m diset luft (08) vnv b diset luft (16) vnv rm 

blandet luft (20) vnv rm blandet luft (24) vnv rm blandet luft 

  9,5 

9 sø 737,9 (12) sø frisk m blandet luft (04) ssv rm blandet luft (08) sø frisk m blandet luft 

(16) s u regn (20) ssv storm blandet luft (24) ssv storm blandet luft 

Elsmark på Als: ”sået rug”. 

10,8 

10 ssv 740,5 (12) ssv stiv u blandet luft (04) ssv u blandet luft (08) ssv rm blandet luft (16) sv 

stormstød driveskyer (20) vsv u diset blandet luft (24) vsv u diset blandet luft 

(K) 

  9,0 

11 vsv 745,5 (12) vsv stormstød regnbyger (04) vsv stormstød diset blandet luft (08) vsv 

stormstød diset blandet luft (16) sv stormstød regnbyger (20) sv u driveskyer 

(24) sv u driveskyer 

  8,3 

12 v 751,4 (12) v rm driveskyer (04) sv stiv rm blandet luft (08) sv rm (16) vnv var haglby-

ger (20) v laber driveskyer (24) v laber driveskyer 

(N) 

  7,5 



 

 

141 

13 n 761,1 (12) n ll driveskyer (04) v laber driveskyer (08) v laber diset driveskyer (16) nø 

laber driveskyer (20) nø laber opklarende luft (24) nø laber opklarende luft 

(N) Solskin og varmt efter over 8 dage med uroligt vejr, blæst og regn. 

  7,3 

14 vnv 769,3 (12) vnv laber diset driveskyer (04) var laber diset driveskyer (08) vsv laber di-

set driveskyer (16) vnv b driveskyer (20) nv laber driveskyer (24) vnv laber dri-

veskyer 

(N) Stærk nattefrost. 

  6,8 

15 nnø 769,9 (12) nnø rm nogle driveskyer (04) nø m nogle driveskyer (08) nnø b og m nogle 

driveskyer (16) nnø stiv rm driveskyer (20) nnø rm klar luft (24) nnø rm klar 

luft 

  6,2 

16 nv 782,9 (12) nv stiv m klar luft (04) nnø rm klar luft (08) nnø rm klar luft (16) nnø b 

driveskyer (20) var laber klar luft (24) vnv laber klar luft med frost 

(N) Justitsråd Kofod får lovarbejdet med 1.000 rdlr. i løn og Oblitz bliver virke-

lig professor. 

  4,7 

17 v 780,7 (12) v laber klar luft (04) vnv laber klar luft (08) v laber klar luft (16) nnø laber 

klar luft (20) nnø laber klar luft (24) nnø laber klar luft 

(K) Rejst til byen. De allierede besejres af franskmændene. 

  4,9 

18 stille 773,1 (12) nnø mest stille klar luft (04) nnø laber klar luft med rimfrost (08) nnø laber 

tåget opklarende luft (16) n mest stille klar luft (20) nnø ll klar luft (24) n ll klar 

luft med rimfrost 

(K) I kancellikollegiet behandledes bl.a. Pontoppidans salmebogs indførelse i 

kirkerne. 

  6,2 

19 nv 762,9 (12) nv ll klar luft (04) nv ll klar luft (08) nv ll klar luft (16) vnv laber klar luft 

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

  6,4 

20 n 760,5 (12) n m klar luft (04) var mest stille tåget luft (08) nnø b opklarende luft (16) n 

m og b klar luft (20) nnv laber og stille nogle driveskyer (24) nnv lidet laber 

nogle driveskyer 

(N) Rejst til Nærum. 

  5,7 

21 vnv 758,9 (12) vnv laber blandet luft (04) var laber driveskyer (08) vsv laber blandet luft 

(16) vnv ll blandet luft (20) n ll blandet luft (24) stille klar luft 

  5,0 

22 sø 760,3 (12) sø ll diset luft (04) stille diset luft (08) s ll diset luft (16) s ll driveskyer (20) 

vsv ll blandet luft (24) v mest stille grå luft 

  5,5 

23 var 756,7 (12) var grå luft (04) stille tågeagtig grå luft (08) stille grå luft (16) stille grå luft 

(20) stille grå luft (24) stille grå luft 

  5,9 
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(K) Rejst til byen med alle. 

24 stille 750,5 (12) stille grå luft (04) stille grå luft (08) stille grå luft (16) nø laber blandet luft 

(20) øsø frisk m grå fugtig luft (24) sø frisk m grå luft 

(K) Kongen af Portugal får et skud af en kugle i sin arm. Hans kusk blev ihjel-

skudt og en lakaj samt en anden betjent blev såret (ifølge Nystrøm fandt atten-

tatet på kong Josef I af Portugal sted den 3. september) 

  6,2 

25 nnø 735,7 (12) nnø b fugtig luft (04) ø frisk m regn (08) ø b fugtig luft (16) nv m blandet 

luft (18) nv u blandet luft (20) nv rm blandet luft (24) nv rm blandet luft  

  6,3 

26 nv 755,5 (12) nv var snebyger (04) nv m og b snebyger (08) vnv laber snebyger (16) var 

blandet luft (20) stille blandet luft (24) vsv b blandet luft 

  3,9 

27 v 762,5 (12) v frisk m driveskyer (04) vsv stiv m blandet luft (08) vsv b blandet luft (16) 

nv frisk m bygeagtig luft (20) v frisk m bygeagtig luft (24) v laber opklarende 

luft    

  4,3 

28 s 763,6 (12) s rm diset luft (04) vsv laber klar luft (08) ssv laber diset luft (16) s stiv m 

diset blandet luft (20) s rm diset blandet luft (24) s rm diset blandet luft 

  5,4 

29 s 757,9 (12) s b og frisk m diset driveskyer (04) s m diset driveskyer (08) s b diset dri-

veskyer (16) s stiv m opklarende luft (20) sø m og b klar luft (24) sø b klar luft 

  6,2 

30 s 757,1 (12) s m driveskyer (04) s laber b klar luft (08) sv laber b nogle driveskyer (16) 

s b driveskyer (20) s laber klar luft (24) s laber klar luft 

  6,2 

31 s 755,7 (12) s lidet laber blandet luft (04) s laber driveskyer (08) s laber blandet luft (16) 

ssv laber grå luft (20) ssv laber grå luft (24) ssø laber blandet luft 

(K) Spist hos Horrebow om aftenen med professor i astronomiæ i Upsal Ferner. 

  6,7 

 

Oktober 1758 

Temperatur: 7,5 gr. C 

Tryk: 758,7 mm Hg 

 

 vind tryk  

November 1758 

 

Vejrligsobservationerne er fra fregatten ”Wildmanden” på Københavns rhed 

imellem Trekroner og Kalkbrænderiet. 

Døgnets temperatur er skønnet 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).  

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

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

Bolle Willum Luxdorphs observationer er fra hans dagbøger. Observationerne 

er foretaget i København (K). 

1 sv 757,3 (12) sv laber opklarende luft (04) ssv laber blandet luft (08) ssv laber blandet 

luft (16) sv laber blandet luft (20) sv lidet laber blandet luft (24) sv lidet laber 

blandet luft  

7,5 

2 ssv 757,9 (12) ssv m grå luft (04) ssv b blandet luft (08) s b grå luft (16) ssv b regn (20) 

ssv b grå luft (24) ssv b grå luft 

7,7 

3 ssv 760,3 (12) ssv frisk m driveskyer (04) ssv b grå luft (08) ssv b blandet luft (16) s b 

driveskyer (20) s b klar luft (24) s b klar luft 

(K) De 450 russere, som strandede i Jylland, fordeles i og omkring Aalborg. 

8,1 

4 stille 760,5 (12) stille tåget luft (04) var diset luft (08) vsv ll tåget luft (16) stille blandet luft 

(20) stille tåget luft (24) ssø ll opklarende luft 

(K) De tre bøger Memoires secrets pour l´histoire de nôtre temps, Ephraim justi-

fié og Alvorlig bondesamtale forbydes. 

7,6 

5 ssv 760,5 (12) ssv ll tyk luft (04) ssø ll tåget luft (08) ssø ll blandet luft (16) stille mest tå-

get luft (20) stille regn (24) stille regn 

7,5 

6 nnv 760,5 (12) nnv ll grå luft (04) stille grå luft (08) stille af og til med tåge (16) stille grå 

luft (20) stille grå luft (24) stille blandet luft 

(K) I kancellikollegiet behandledes bl.a. svenskernes fiskeri ved Skagen. 

6,6 

7 stille 762,3 (12) sv mest stille tåget luft (04) stille driveskyer (08) stille tåget luft (16) s mest 

stille grå luft (20) sø laber grå luft (24) ssø laber grå luft 

6,5 

8 sø 762,7 (12) sø stiv b driveskyer (04) ssø laber grå luft (08) ssø b blandet luft (16) sø m 

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

7,1 

9 s 759,3 (12) s b grå luft (04) ssø rm blandet luft (08) ssø rm blandet luft (16) ssv laber 

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

7,6 

10 sv 762,7 (12) sv laber blandet luft (04) vsv laber grå luft (08) vsv laber blandet luft (16) 

sv m grå fugtig luft (20) sv m grå fugtig luft (24) sv m og b blandet luft 

8,2 

11 vsv 760,5 (12) vsv b opklarende luft (04) sv b blandet luft (08) vsv b opklarende luft (16) 

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

7,6 

12 nnv 760,5 (12) nnv rm blandet luft (04) nv rm blandet luft (08) nv rm blandet luft (16) n b 6,6 
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grå luft (20) n b driveskyer (24) nnø m klar luft 

13 nø 774,3 (12) nø b klar luft og frost (04) ønø rm nogle driveskyer og frost (08) nø rm 

nogle driveskyer og frost (16) stille driveskyer og frost (20) var driveskyer (24) 

stille driveskyer 

3,9 

14 var 770,9 (12) var blandet luft (04) stille driveskyer (08) var driveskyer (16) ssv lidet laber 

grå luft (20) ssv laber driveskyer og frost (24) ssv laber driveskyer og frost 

(K) På Universitetsbiblioteket for at efterse Arnæ Magnæi manuskripterne. 

2,7 

15 sø 758,1 (12) sø frisk m blandet luft (04) sø frisk m blandet kold luft (08) sø m blandet 

luft (16) ssø b driveskyer og frost (20) ssø frisk m klar luft og frost (24) s m og 

b klar luft 

2,7 

16 s 746,7 (12) s laber grå luft (04) s b overtrukken luft (08) sø laber grå luft (16) ssv laber 

grå luft (20) vsv laber opklarende luft (24) vsv laber driveskyer 

3,1 

17 vnv 752,3 (12) vnv laber opklarende luft (04) nv laber diset luft (08) nv laber diset luft 

(16) vsv laber diset luft (20) sv laber diset luft (24) sv laber diset luft  

3,1 

18 ssv 750,5 (12) ssv rm grå diset luft (04) sv rm blandet luft (08) sv frisk m grå diset luft 

(16) ssv rm grå fugtig luft (20) ssv rm grå figtig luft (24) ssv rm grå fugtig luft 

3,6 

19 sv 753,3 (12) sv m og b grå luft (04) ssv rm grå luft (08) ssv m grå luft (16) sv b grå luft 

(20) ssv lidet laber nogen regn (24) ssv lidet laber grå luft 

4,9 

20 ø 754,5 (12) ø mest stille grå fugtig luft (04) stille klar luft (08) stille grå luft (16) var 

mest stille grå luft (20) nnø mest stille grå luft (24) nnø mest stille grå luft 

(K) I kancellikollegiet behandledes bl.a., at øvrigheden skal bestemme, hvor 

efter vejens tilstand forbrydere skal knibes. Spist hos Stampes. 

4,9 

21 n 755,5 (12) n laber grå luft (04) n laber grå luft (08) nnv laber grå luft (16) nnv lidet la-

ber grå luft (20) nnv lidet laber grå luft (24) nnv lidet laber grå luft 

(K) Geheimerådinde Reventlau sendte mig en sølv themaskine for gravskriften 

over hendes mand. 

4,9 

22 nø 760,5 (12) nø frisk b blandet luft (04) nnv lidet laber grå luft (08) nnv laber blandet 

luft (16) ønø frisk b grå luft (20) nø frisk m grå luft (24) nø frisk m grå luft 

4,1 

23 nnø 771,7 (12) nnø laber driveskyer (04) nnø b blandet luft (08) nnø laber blandet luft (16) 

nnø b klar luft (20) nnø b klar luft og frost (24) nnø b klar luft og frost 

2,5 

24 nnø 772,1 (12) nnø laber klar luft og frost (04) nnø klar luft og frost (08) nnø laber klar luft 

og frost (16) nnv laber klar luft og frost (20) nnø laber klar luft og frost (24) var 

ll blandet luft 

0,7 
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(K) Været på Tårnet for at fortsætte eftersynet af Arnæ Magnæi manuskripter. 

25 nnv 769,9 (12) nnv ll blandet luft (04) var ll blandet luft og frost (08) nnv ll blandet luft 

(16) var ll grå kold luft (20) nv ll grå luft (24) nv ll grå luft 

(K) Biskop Pontoppidan og provst Hviid får tilladelse til at besøge Hammond 

og Sundblad (JER, de 2 dødsdømte falskmøntnere) 

0,7 

26 nø 774,3 (12) nø ll grå kold luft (04) var mest stille grå luft (08) ø mest stille grå luft (16) 

var b grå luft (20) ø b grå luft (24) ø frisk m grå luft  

0,7 

27 ø 772,9 (12) ø stiv rm blandet luft (04) nø rm grå luft (08) nø rm grå luft (16) ø u grå luft 

(20) sø u grå luft (24) sø u grå fugtig luft 

2,0 

28 sø 771,5 (12) sø u grå luft (04) sø u grå fugtig luft (08) sø u grå fugtig luft (16) øsø rm 

grå luft (20) øsø rm småregn (24) øsø rm småregn 

(K) Om aftenen ved hoffet til appartement og marskalkstaffel. 

3,5 

29 øsø 769,9 (12) øsø m grå luft (04) øsø rm småregn (08) øsø frisk m småregn (16) øsø frisk 

b sommetider regn (20) øsø b sommetider regn (24) øsø b sommetider regn 

(K) En guldmine er fundet på kongens alminding ved Mjøsen, hvor der er skov 

og vand nok (JER, dvs. hvor der er materialer til guldminedrift). 

3,6 

30 øsø 767,1 (12) øsø b blandet luft (04) øsø b sommetider regn (08) øsø b blandet luft (16) 

øsø b grå luft (20) øsø b grå luft (24) øsø m grå luft 

4,0 

 

November 1758 

Temperatur: 4,8 gr. C 

Tryk: 762,4 mm Hg 

 

 vind tryk  

December 1758 

 

Vejrligsobservationerne 1.-10. december er fra fregatten ”Wildmanden” på Kø-

benhavns rhed imellem Trekroner og Kalkbrænderiet, fra den 11.-22. december 

uden for Kastelspynten og ved Gammelholm. Observationerne fra den 23.-31. 

december er fra fregatten ”Pommern” på Københavns rhed. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

Bolle Willum Luxdorphs observationer er fra hans dagbøger. Observationerne 

er foretaget i København (K). 

1 øsø 765,5 (12) øsø stiv m grå luft (04) øsø stiv m grå luft (08) øsø stiv m grå luft (16) øsø 

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

(K) På Tårnet for at gennemgå Arnæ Magnæi manuskripter. 

 3,6 

2 øsø 759,9 (12) øsø b regn (04) øsø m grå luft (08) øsø m grå luft (16) øsø b stadig regn 

(20) øsø b stadig regn (24) øsø b stadig regn 

 3,2 

3 sv 752,5 (12) sv b og m blandet luft (04) var laber stadig regn til sidst tørvejr (08) v laber 

blandet luft (16) ssv stiv m driveskyer (20) ssv stiv m grå luft (24) ssv stiv m grå 

luft 

(K) Efterset A. Magmæis manuskripter på Tårnet. 

 2,9 

4 ssv 746,7 (12) ssv b grå luft (04) ssv b grå luft (08) ssv laber grå luft (16) s laber slud (20) 

s stiv m slud (24) s stiv m slud 

(K) I kancellikollegiet behandledes bl.a. russernes indkvartering i Nibe. I Socie-

tetet bevilgedes Kofod 300 rdlr. for hvert af de udfærdigede landkort. 

 3,3 

5 s 737,1 (12) s laber grå fugtig luft (04) s m og b grå luft (08) s m og b grå luft (16) ssv ll 

mest tåget luft (20) ssv ll tåget luft (24) sv ll tåget luft 

 3,8 

6 stille 739,7 (12) stille tyk fugtig luft (04) stille regn (08) stille tyk fugtig luft (16) nnø rm 

slud (20) n rm slud og frost (24) n rm slud og frost 

 3,6 

7 var 756,3 (12) var laber opklarende luft og frost (04) nv b opklarende luft og stærk frost 

(08) nv laber opklarende luft og stærk frost (16) ssø laber driveskyer og frost 

(20) øsø var sommetider sne (24) var stærk sne 

(K) Hammond og Sundblad henrettes. 

 0,9 

8 nnv 765,5 (12) nnv laber klar luft (04) v laber driveskyer og frost (08) vnv laber driveskyer 

og frost (16) nnv laber driveskyer og frost (20) vnv laber driveskyer (24) vnv 

laber driveskyer 

(K) Det begyndte at fryse. Afsluttet eftersynet af A. Magnæi manuskripterne. 

 0,4 

9 sv 757,9 (12) sv stiv u fin sne (04) vsv rm slud (08) sv stiv u fin sne (16) sv u grå fugtig 

luft (20) vsv stiv rm blandet luft (24) nv laber opklarende luft 

 1,3 

10 s 752,3 (12) s b overtrukken luft (04) var og stille diset luft (08) s mest stille diset luft 

og let frost (16) vsv rm regn (20) sv u regn (24) sv u regn  

 2,1 

11 v 726,7 (12) v rm regn (04) vsv rm nogen regn (08) vsv m og b grå fugtig luft (16) nv  4,1 
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rm grå fugtig luft (20) nv rm grå fugtig luft (24) nv rm grå fugtig luft 

(K) I Societetet oplæste grev Moltke en afhandling om strømpestrikning i Ham-

rum herred (ifølge Nystrøm var forfatteren Frederik Ludvig Moltke endnu ikke 

fyldt 14 år, da han oplæste afhandlingen i Videnskabernes selskab). 

12 n 741,9 (12) n laber grå luft (04) nv stiv m grå luft (08) nv b og laber grå luft (16) nø b 

blandet luft (20) nø b blandet luft (24) ønø stiv m blandet luft  

 2,9 

13 nø 749,7 (12) nø stiv rm blandet luft og frost (04) ønø stiv rm blandet luft (08) nø stiv rm 

blandet luft (16) nø rm driveskyer og frost (20) nø m klar luft og frost (24) ønø 

m klar luft og frost 

-0,2 

14 ønø 771,1 (12) ønø laber klar luft og stærk frost (04) ønø m klar luft og frost (08) ønø b 

klar luft og stærk frost (16) var lidet laber klar luft og frost (20) vnv lidet laber 

klar luft og frost (24) v b og m blandet luft 

-1,6 

15 sv 760,1 (12) sv rm sommetider regn (04) sv rm overtrukken luft (08) sv rm sne (16) nv 

stiv rm diset luft (20) nv laber opklarende luft (24) nv b overtrukken luft 

 0,3 

16 vnv 755,1 (12) vnv stiv rm blandet luft (04) nv rm regn (08) nv rm mestentids regn (16) 

vnv rm blandet luft (20) nv rm driveskyer (24) nv rm opklarende luft 

 2,4 

17 vsv 761,5 (12) vsv m tåget luft (04) vnv b klar luft (08) nv laber tåget luft (16) sv rm grå 

luft (20) sv rm blandet luft (24) sv m blandet luft 

 2,6 

18 sv 754,3 (12) sv m regn (04) sv m blandet luft (08) vsv m og b grå luft (16) sv m stadig 

regn (20) sv m sommetider regn (24) vsv m sommetider regn 

(K) Spist hos Stampes. I societet besluttedes at lade Schiønnings afhandling om 

nordlyset trykke. 

 3,8 

19 n 760,5 (12) n rm blandet luft (04) vsv stiv m noget regn (08) var stiv m blandet luft 

(16) nnø rm grå luft og frost (20) nnø rm grå luft og frost (24) nø rm grå luft og 

frost 

(K) Efterset regnskabet for Arnæ Magnæi Legatium. Beholdningen var over 

13.000 rdlr. 

 2,9 

20 ønø 774,7 (12) ønø stiv m grå luft og stærk frost (04) ønø stiv m grå luft og stærk frost 

(08) ønø stiv m grå luft og stærk frost (16) ønø rm grå luft og stærk frost (24) 

ønø rm grå luft og stærk frost 

 0,1 

21 ø 767,1 (12) ø rm grå luft og frost (04) ø m og b grå luft og frost (08) ø m og b grå luft 

og frost (16) øsø rm grå luft og frost (20) øsø rm grå luft og frost (24) øsø rm 

grå luft og frost 

 0,1 

22 øsø 765,9 (12) øsø stiv rm sne (04) øsø rm grå luft og frost (08) øsø rm grå luft og frost  0,4 



 

 

148 

(16) øsø stiv rm sne (20) øsø stiv rm sne (24) øsø stiv rm sne 

23 øsø 769,7 (13) øsø 3 rm tyk luft (05) øsø 3 rm tyk luft (10) øsø 3 rm tyk luft (18) øsø u tyk 

luft (22) øsø u tyk luft  

(N) Rejst til Nærum. I kancellikollegiet behandledes bl.a. Frederikshalds tøm-

merflodning, huden af døde kreaturer i Trondhjem stift, spedalske i Findmarken 

og jyske agende posts takstforhøjelse. 

 0,4 

24 ssø 772,1 (13) ssø m tyk luft (01) ssø 2 rm grå luft (05) ssø 2 rm grå luft (18) øsø m tyk 

luft (23) øsø m snefog 

 0,4 

25 øsø 779,7 (13) øsø laber b tyk luft (01) øsø liden m snefog (05) øsø liden m snefog (10) 

øsø laber b tyk luft (18) stille tyk luft og regn (22) var laber b tyk luft og regn 

 0,4 

26 sv 774,3 (13) sv m tyk luft (01) vsv laber b tyk luft (06) vsv laber b tyk luft (10) sv b 

regn (16) sv m tyk luft (24) vsv m tyk luft 

 0,1 

27 vnv 765,5 (10) vnv m tyk luft (01) vsv m tyk luft (05) v m tyk luft (18) vnv m tyk luft (20) 

vsv m tyk luft (24) sv m tyk luft 

(K) Rejst til byen. 

 0,7 

28 sv 761,7 (13) sv m grå luft (01) vsv m snefog (06) vsv m snefog (11) sv b tyk luft (18) sv 

m grå luft (22) sv m grå luft  

 0,6 

29 ssv 751,3 (13) ssv m snefog (01) sv m grå luft (06) sv m grå luft (10) ssv m snefog (20) 

ssv m tyk luft (23) ssv 2 rm snefog 

(K) Forordning om fælledskabets ophævelse imellem jordegodsejere på Sjæl-

land efter den store kommissions indstilling. 

-0,7 

30 ssø 758,6 (13) ssø m snebyger (01) ssv m tyk luft (05) ssv m tyk luft (09) ssv m snebyger 

(19) ssø m snebyger (22) sø m snebyger 

(K) I kancellikollegiet behandledes herrnhutternes etablering på Nicobarerne. 

 0,4 

31 øsø 740,9 (13) øsø 2 rm snefog (01) sø rm snebyger (05) sø rm snebyger (09) sø rm 

snebyger (18) øsø 2 rm snefog (22) øsø 2 rm klar luft 

-0,1 

 

December 1758 

Temperatur: 1,5 gr. C 

Tryk: 757,6 mm Hg 
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VEJRET I 1759  

 

 

1759 Temperatur 8,1 gr. C. Usædvanlig mild vinter. Helt usædvanlig stormende maj måned. Varm 

og solrig sommer. Stærk jordrystelse natten mellem den 21. og 22. december. Nordlys den 4. fe-

bruar, 16. september og 27. november.   

Januar 

 

Meget varm.  

Mildt i hele måneden, undtaget 

fra den 1.-4. Især usædvanligt 

mildt fra den 10.-19. og den 

30. og 31.  

 

Vesten- og SV-vinden var helt 

dominerende.  

 

Meget lavt lufttryk den 3. og 

meget højt lufttryk den 21. 

 

Temperatur: 2,9 gr. C 

Februar 

 

Meget varm.  

Usædvanligt mildt indtil den 5.  

Meget stærk storm og overmå-

de slemt tordenvejr på Fyn den 

6.  

 

Vestenvind, dog omslag til 

østenvind den 23.  

 

Megen nattefrost sidst på 

måneden. 

 

Meget højt lufttryk omkring 

den 14. 

 

Nordlys den 4. 

 

Temperatur: 2,9 gr. C 

Marts 

 

Varm. 

Vinterligt fra den 6.-9. Især 

mildt fra den 26.-30. 

 

Storm den 24., 26. og 30. 

 

Temperatur: 3,0 gr. C 

April 

 

Kold. 

Varmt fra den 4.-8. og fra den 

26.-30. Koldt fra den 16.-19. 

med sne, slud og hagl. 

 

Meget solrig, især fra den 24.-

30. 

 

En del østenvind. 

 

Storm den 1. og stormende den 

17. 

Maj 

 

Meget kold. 

Koldt måneden igennem. 

 

Megen NV-vind. 

 

Uroligt vejr med en række 

dybe lavtryk fra NV. 

 

Helt usædvanlig stormende 

med storm den 6., 14., 17., 25. 

og 31 

 

Juni 

 

Normal.  

Varmt fra den 22. 

 

Megen søndenvind. 

 

En del torden, især i begyndel-

sen af måneden. 

 

Temperatur: 14,7 gr. C 
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Tørke fra den 21. april - 4. maj. 

 

Temperatur: 5,2 gr. C 

Regnfuld måned og en del 

haglbyger. 

 

Temperatur: 8,7 gr. C 

Juli 

 

Meget varm. 

Varmt fra den 1.-3. og fra den 

8.-24. med hedebølger fra den 

9.-13. og fra den 16.-19. 

 

Meget solrig, især meget sol-

rigt fra den 8.-24. 

 

Megen NV-vind. 

 

Højt lufttryk fra den 5.-24. 

 

Temperatur: 17,5 gr. C 

August 

 

Meget varm. 

Meget solrig, især meget varmt 

og solrigt fra den 10.-16. med 

hedebølge den 12. og 13. Kø-

ligt fra den 3.-8. 

 

En del torden. 

 

Tørke fra den 6.-22. 

 

Temperatur: 17,1 gr. C 

September 

 

Varm.  

Østenvind fra den 19. 

 

Fregatten ”Christiansøe” obser-

verede stærkt nordlys om afte-

nen den 16., ligeledes Lux-

dorph i Nærum 

 

Temperatur: 13,3 gr. C 

Oktober 

 

Varm.  

Meget varmt fra den 1.-16., 

derefter koldt. 

 

Forholdsvis stille måned med 

overvægt af vesten- og SV-

vind. 

 

Slud- og snebyger den 30. og 

31. 

 

Temperatur: 9,6 gr. C 

November 

 

Meget kold.  

Temmelig vinterligt med frost 

og sne fra den 16.-25. Megen 

nattefrost. 

 

Meget solrig. 

 

Temmelig tør måned. 

 

Nordlys den 27. 

 

Temperatur: 2,6 gr. C 

December 

 

Meget kold.  

Vinterligt med frost fra den 6. 

Is på havnen i København den 

17., og på Vejle fjord og Lim-

fjorden den 21. 

 

Svage vinde, overvejende fra 

øst.  

 

Stillestående vejr fra den 13.-

22. 

 

Stormende fra øst fra den 28.-

31. med omslag til tø den 31. 

 

Stærk jordrystelse natten 

mellem den 21. og 22.  
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Juleaften: SØ-vind og let frost. 

Formentlig barfrost. 

 

Nytårsaften: SØ-vind. Tempe-

ratur omkring 0 C. Meget lavt 

lufttryk. Uvist om der var sne-

dække.  

 

Temperatur: -0,8 gr. C 

 

 

 

 

Om formørkelser 

 

Udi nærværende år 1759 sker ingen formørkelser i solen, som i Europa bliver synlige og ikkun én i 

månen, som indfalder den 13/1 om morgenen, da lidet over halvparten af månen kommer ind udi 

solens skygge, men denne formørkelse begynder kl. halvgåen 8te om morgenen, ikke længe førend 

solens opgang, så at vi udi Dannemark får hverken midten eller enden deraf at se, efterdi både solen 

er oppe og månen nede inden den halve formørkelse er passeret forbi. 
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Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender som kilde til ÅRET 1759 

 

 

ÅRET 1759 

 

 

København, 26. februar 1759 

 

Fra Helsingør meldes, at der den 17/2 var SSØ-vind om morgenen, men at samme vind ved mid-

dagstid sprang til vest. De påfølgende dage var det stedse blæst af vest og NV. Natten til den 26/2 

lagde vinden sig, og den 26/2 om morgenen var vinden i ØSØ. 

 

Archangelsk, 10. januar 1759 

 

Det omtales, at der på vejen til Archangelsk om aftenen den 17/12 1758 opstod en meget stor orkan 

samt jordskælv. 

 

København, 9. marts 1759 

 

Fra Odense berettes, at der i landsbyen Sdr. Nærå, ½ mil fra Odense den 6/2, da der i de samme 

dage var en meget stærk storm, om morgenen kl. 6-7 kom et overmåde stærkt lynild og torden-

skrald, som slog ned i Sdr. Nærå. 

 

Stralsund, 24. februar 1759 

 

Det foranderlige vejrlig forårsager adskillige svagheder på den svenske armé, der ligger her, og 

folkene dør i hobevis. 

 

København, 1. juni 1759 

 

Ifølge fundatsen for Den kgl. charlottenborgske Naturalsamling begynder professor Ascanius de 

botaniske ekskursioner på onsdag næstkommende. De studerende og andre elskere af botanikken 

behager at samles uden for Nørre Port ved Lundhuuset mellem kl. 8 og 9. 

 

København, 4. juni 1759 

 

I forrige uge er kopuleret 9 par, fødte 14 drenge, 18 piger, i alt 32. Døde 28 mænd, 10 kvinder, 15 

drenge og 7 piger, i alt 60. De syge er henrykkede af følgende svagheder: alderdom 2, barselseng 1, 

blodgang 1, brystsyge 13, dødfødt 1, feber 7, hidsig feber 4, inflammation 1, kopper 1, slag 13, 

svindsot 3, tærende syge 3, vattersot 1, værk 2 og unavngivne sygdomme 4. 
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København, 8. juni 1759 

 

Fra Rendsborg berettes om tordenvejr den 2/6. 

 

København, 2. juli 1759 

 

I forrige uge kopuleredes 8 par. Fødte 16 drenge, 11 piger, i alt 27. Døde 15 mænd, 17 kvinder, 14 

drenge og 12 piger, i alt 58. De døde er henrykkede af følgende svagheder: alderdom 4, barselseng 

2, brystsyge 6, dødfødt 1, feber 4, hidsig feber 6, hovedvee 1, hævelse 1, kopper 4, slag 13, svindsot 

5, tærende syge 5, uangivne svagheder 5 og vattersot 1. 

 

København, 6. juli 1759 

 

Fra Ribe meldes, at den 1/7 mellem kl. 17 og 18 rejste sig fra havet en heftig storm af NV med 

stærk regn og overmåde store trekantede hagl, hvorpå fulgte nogle gange stærke lynild og torden, 

som varede til kl. 18, da tordenen slog ned ved Ribe Ladegård, og der opkom en stærk ildebrand.  

 

København, 9. juli 1759 

 

Fra Kolding berettes den 4/7, at da en mand i Nr. Bjert lod grave en brønd og var avanceret til 18 

alens dybde, faldt den ene af karlene, som om morgenen kom ned for at grave dybere, stiltiende om 

i brønden som besvimet og derefter den anden karl ligeledes, som steg ned for at redde den første, 

hvor de begge bleve døde liggende, indtil man ved hakker i deres klæder kunne få dem opdragede. 

De bleve synede, men intet tegn fandtes på dem andet end en plet på lænderne, så at de ere døde af 

den af jorden opstigende dunst. (Mon jorden ej er af den beskaffenhed på det sted, at man derunder 

formode at finde stenkul ?). 

 

København, 20. juli 1759 

 

Fra Frederikshald i Norge berettes om en stærk storm den 9/7. Fra Haderslev berettes, at der ved 

ildebrand den 18/7 nedbrændte 189 gårde og huse. 

 

København, 7. september 1759 

 

Den 22/8 døde i Stenløse sogn på Fyn, Povel Jørgensen, som var født i Rørup i Rønninge sogn den 

11/2 1649, altså over 110 år gl. 
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Sverige, 16. november 1759 

 

Såsom nu sidste vinter (JER, dvs. vinteren 1758-59) var så mild, så kunne pælene til damværket ej 

nedslås på isen i Petter Jøns Vig… 

 

Helsingør, 19. november 1759 

 

Fra Helsingør berettes, at i dag (JER dvs. den 19/11) kl. 8,30 var vinden ØNØ. 

 

Krofdorf, 13. november 1759 

 

Der omtales ”Det indfaldende heftige regnvejr og de dybe veje”. 

 

Lahnstrømmen, 15. november 1759 

 

Kulden og det våde vejr falder i besynderlighed de franske tropper, som ere fra de sydlige provinser 

af Frankrig, besværlige. 

 

København, 10. december 1759 

 

Fra Göteborg berettes, at i Tølø kirke er den 4/11 blevet viet en mand, navnlig Bjørn Styrk, som var 

109 år gl. med en pige på 40 år. Han er født i 1650 på Høland i Aggershus stift i Norge og har i sine 

yngre år været i krigstjeneste. 

 

Korte efterretninger under 14. december 1759 

 

Som de sidste breve fra Sachsen melde, så er på grund af den nylig indfaldne stærke kulde ikke ale-

ne folk i armeerne, men også deres heste frosne ihjel. 

 

Dresden, 26. november 1759 

 

For den strenge kuldes skyld, hvoraf mange mennesker ere bortrevne… 

 

København 24. december 1759 

 

Natten mellem den 21/12 og den 22/12 imellem kl. 24 og 1 fornam man her i staden et jordskælv, 

der med 2 stød varede omtrent 2 minutter. I nogle huse faldt de ting, som ej stode meget fast, ned. 

Skade er derved, så vidt vi vide, ej forårsaget. Man har ej fornumet, at vandet derved har været i 

bevægelse. På landet i nærheden har man vel fornummet dertil; men hvorvidt det ellers har strækket 
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sig, veed man ikke. Nogle berette, at de have mærket, at directionen af jordskælvet gik fra østen til 

vesten. 

 

Wilsdorf, 15. december 1759 

 

Uagtet det meget kolde vejrlig…. 

 

København, 28. december 1759 

 

Om jordskælvet er der erholdet efterretninger fra Haderslev, Kolding, Kerteminde, Odense, Nyborg, 

Sorø, Helsingør, Moss og Christiania. Disse stemmer mestendels overens i følgende: at man først 

om aftenen den 21/12 er blevet et ildsyn vaer i NØ, da vejret var stille og luften tyk, ligesom der 

kunne være ildebrand i nærværelsen; men da samme siden tabte sig, gjorde man sig ingen videre 

betænkning. Ved midnatstide eller noget derefter hørte man en art torden eller rummel af en vogn, 

og på nogle steder, som i Kerteminde og Odense, skud i jorden; bulderen varede så meget som et 

godt minut; derpå fulgte jordens rystelse, som varede omtrent i 2 minutter. Virkningen heraf har 

været ulige. I Haderslev siges husene at have været færdige at falde ned, og hestene at være blevne 

urolige i stalden. Den sidste virkning har man fornummet her i staden. I Helsingør har hammeren 

slaget på St. Olai kirketårn, ligesom når det sagte kimer. Sammesteds er kalk nedfalden af tagstene-

ne på husene og i Sorø tagstene, men i Christiania ruder af vinduerne. I Norge har man holdt for, at 

direktionen af jordskælvet var fra norden til sønden eller tværtimod. Herudi er den efterretning vi 

have fra Nyborg forskellig fra de øvrige, at man dér har mærket jordskælvet imellem kl. 23 og 24, 

og siden stærkest imellem kl. 24 og 1. Denne siger desuden, at sengene 2 á 3 gange blevne lettede 

fra jorden. Fiskerne i Skåne berette, at de og dér have fornummet de samme virkninger, som her ere 

meldede. 

 

Skulle nogle flere efterretninger indkomme fra andre steder, ville vi ikke undlade at bekendtgøre 

samme. Imidlertid overlade vi til andres gætninger, om man kunne tro, at ildsynen skulle være 

forårsaget af noget ildsprudende bjerg, som man i nærværelsen kunne formode. 

 

Dresden, 12. december 1759 

 

Omtaler ”mangel på brændsel i dette hårde vejr”. 

 

København, 31. december 1759  

 

Der meldes om jordskælvet fra Gottorp, Rendsborg, Tønder, Ribe, Fredericia, Vejle, Århus, Ran-

ders og Ålborg. Disse stemmer overens med henhold til tiden, rumlen og rystelsen, men melder ikke 

om det ildskær, som på adskillige steder er set. Der tales om 2-3 stød. Fra Vejle, Fredericia og 

Randers berettes, at man mærkede et uvejr eller hvirvelvind, da dog luften før og kort efter var 
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stille. Virkningen har været stærkest i Vejle og Ålborg. I Vejle er således opsatser på chatoller 

faldet ned, døre sprunget op, nogle nye bygninger revnede, og folk, som var oppe, kunne ikke stå 

stille på jorden. Isen befandtes dér i fjorden om morgenen ophævet og revnet; man har dér siden 

haft en stærk storm fra østen til norden i nogle dage. I Ålborg er nedkastet, hvad som var opsat på 

hylder og andetsteds. De øverste kamme af St. Bodolphi kirke nedfaldt, hvorved en udbygning af 

kirken blev meget beskadiget. Nogle hvælvinger ere revnede ligesom adskillige grundmurede 

bygninger. Videre skade har man ej fornummet. Dette lægges endnu til, at isen på Limfjorden på 

den tid er bleven brækket, og at næsten et halvt kvarter forløb, inde alting var til ende. Fra Randers 

beretter man, at man i luften har hørt en piben af adskillig lyd.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

158 

 vind tryk  

Januar 1759 

 

Vejrligsobservationerne den 1. og 2. januar er fra fregatten ”Pommern” på Kø-

benhavns rhed. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

Vindobservationerne fra den 3.-31. januar er fra Dansk historisk Almanak. 

Bolle Willum Luxdorphs observationer er fra hans dagbøger. Observationerne er 

foretaget i København (K). 

temp. 

1 øsø 749,9 (13) øsø 2 rm snebyger (01) øsø rm snefog (05) øsø rm snefog (09) øsø rm sne-

fog (18) øsø 2 rm snebyger (22) øsø 2 rm snebyger  

(K) Gemaksprædiken hos enkedronningen ved prædikant Bluhme. 

-1,4 

2 øsø 741,7 (13) øsø 2 rm snefog (01) øsø 2 rm grå luft (05) øsø 2 rm snefog (10) øsø 2 rm 

snefog 

(K) Om aftenen hos fru Brandts til afholdelse af Berregaards geburtsdag. 

-1,0 

3 sv 732,5 (K) Kortene over Københavns kvarterer er færdige og godkendte.  0,1 

4 v 746,5   0,2 

5 v 738,1   1,6 

6 v 736,9   1,3 

7 sv 758,3   0,3 

8 v 742,9 (K) Spist hos baron Knuth. I societetet blev det besluttet, at Kofod skal have 600 

rdlr. for hvert kort, men at han skal færdiggøre Sjælland ved 6 eller 7 kort. 

 3,0 

9 sv 755,7   2,5 

10 v 742,9   5,8 

11 sv 766,1   4,7 

12 sv 763,3   5,1 

13 sv 755,1   5,3 
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14 sv 757,9   5,5 

15 v 758,9 (K) I kancellikollegiet behandledes bl.a. Bragnæs ligbærerlav i Norge, julemar-

ked i Skive, reformerte håndværkere. Spisning hos mig. 

 5,7 

16 v 767,7   4,7 

17 v 762,3   5,7 

18 sv 758,3   6,0 

19 v 755,7 (K) Om aftenen hos Hielmstierne. Hans frues geburtsdag.  4,8 

20 nø 771,3   1,3 

21 v 779,1   0,7 

22 v 776,3 (K) I kancellikollegiet behandledes bl.a. assistenskirkegårde, jyske hamborger 

agende poster, svenske og norske lapper (ifølge Nystrøm havde de svenske lap-

per drevet næringsbrug på norsk jord uden at betale den leje de skulle efter 

grænsetraktaten), konfirmation, jordpåkastelse og absolution ved armeen i Hol-

sten. Vi spiste hos Hielmstiernes. I societetet, hvor Pontoppidan forelæste om 

danegæld. 

 2,3 

23 nv 775,5   2,6 

24 nv 769,9 (K) Et læs hø koster kongen udover godtgørelse 6 rdlr., når det er leveret i Hol-

sten. 

 1,8 

25 sv 769,5 (K) Kronprinsen eksamineres.  1,7 

26 v 769,9   2,3 

27 sv 772,5 (K) Spist med kancellikollegiet hos Stampe.  3,1 

28 uvis 769,9   2,6 

29 v 769,1 (K) Spist til middag ved marskalktaflet.  1,6 

30 v 763,3   4,6 

31 v 762,1   5,1 

 

Januar 1759 

Temperatur: 2,9 gr. C 

Tryk: 759,3 mm Hg 
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 vind tryk  

Februar 1759 

 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

Vindobservationerne er fra Dansk historisk Almanak. 

Bolle Willum Luxdorphs observationer er fra hans dagbøger. Observationerne er 

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

temp. 

1 sv 757,3  4,9 

2 sv 755,7  4,4 

3 v 747,1  5,5 

4 nv 751,3 (K) I Holmens kirke. Om aftenen hos Hielmstiernes. Stærkt blodrødt nordlys, 

hvorefter fulgte heftig storm i nogle dage med frost. 

4,5 

5 sv 753,6 (K) Spist med kancellikollegiet hos Knuths. I societetet fortsatte Pontoppidan 

forelæsningen om danegæld. Professor Worm indleverede en afhandling om de 

danske skoler. 

5,0 

6 v 745,9 Sdr. Nærå på Fyn: Meget stærk storm og overmåde slemt tordenvejr kl. 6-7. 2,6 

7 n 756,7  0,6 

8 v 764,3  1,4 

9 v 771,3 (K) Hørt de danske operister hos sekretær Finckenhagen. 2,9 

10 v 771,3 (K) Madam Bartholin forærede mig et sølvbæger.  3,6 

11 s 772,7  4,0 

12 nv 775,3 (K) Kancellikollegiet spiste hos mig. I societetet. 4,4 

13 nv 780,3  2,9 

14 nv 780,9 (K) En stor del offentlige lån opsiges for at gå i kongens kasse. Roskilde skoles 

2200 rdlr., som jeg har i Nærum, blev opsagt med mindre jeg ville betale 5 pct. i 

stedet for 4 pct., hvilket jeg indvilligede i. 

2,7 

15 uvis  778,6  2,5 
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16 uvis 777,5  2,4 

17 v 771,3 Helsingør: Om morgenen SSØ-vind, men kl. 12 omslag til vestenvind. De påføl-

gende dage stedse blæst af vest og NV. 

2,6 

18 nø 772,3  2,5 

19 v 773,9 (K) Kancellikollegiet spiste hos Hielmstierne. I societetet indleverede jeg min 

afhandling om mønter. 

2,0 

20 v 767,5 (K) Den 13. januar skete henrettelsen af de personer, der havde deltaget i sam-

mensværgelsen om at myrde Portugals konge. 

3,1 

21 v 767,5  2,6 

22 v 762,9 (N) Rejst til Nærum. 3,5 

23 ø 766,9  2,4 

24 v 766,1 (N) Det begynder at grønnes, men hindres af idelig nattefrost. Spist hos Lemvig. 1,4 

25 nø 760,9 (K) Rejst tilbage fra Nærum. 2,0 

26 ø 762,1 (K) I kancellikollegiet behandledes bl.a. Christianshavns kirkespir. Kancellikol-

legiet spiste hos Stampes. 

Helsingør: Natten til i dag lagde vinden sig, og om morgenen var vinden ØSØ. 

1,9 

27 sø 762,3  1,1 

28 s 760,5  2,1 

 

Februar 1759 

Temperatur: 2,9 gr. C 

Tryk: 765,5 mm Hg 

 

 vind tryk  

Marts 1759 

 

Vejrligsobservationerne fra den 12.-18. marts er fra fregatten ”Samsøe” fortøjet 

i Øresund. Observationerne fra den 19.-31. marts er fra fregatten ”Christiansøe”  

til ankers uden for Kastelspynten. 

Vindobservationerne fra den 1.-11. marts er fra Dansk historisk Almanak. 

Døgnets temperatur er skønnet 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).  

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

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

Bolle Willum Luxdorphs observationer er fra hans dagbøger. Observationerne er 

foretaget i København (K). 

1 v 758,9 (K) I Højesteret, 39 assessores.  2,8 

2 ø 758,9   2,8 

3 ø 759,5   2,3 

4 nø 764,3   1,9 

5 nø 766,5 (K) Kancellikollegiet spiste hos Knuth. I societetet, hvor det indstilledes, at en 

læge til Island skulle have 300 rdlr. årligt, 200 rdlr. fra kongens kasse og 100 

rdlr. fra de handlende; 800 rdlr. til et hus og 150 rdlr. til instrumenter, begge 

dele én gang for alle og 200 rdlr. årligt til medicin. Påbegyndt forelæsningen 

over min afhandling. 

 1,1 

6 ø 762,9   0,1 

7 ø 760,9  -0,4 

8 nø 757,1  -0,4 

9 sø 751,5   0,7 

10 s 743,3   1,8 

11 s 737,1 (K) Provst Hviid dør om natten uden at have været særligt syg. Han forrettede 

en brudevielse den 9. marts og var gæst den 10. marts. 

 2,8 

12 sv 749,1 (E) sv b tyk luft (D) ssø m tyk luft (F) ssø b tyk luft (P) nv m blandet luft (A) nv 

m blandet luft 

(K) Kancellikollegiet spiste hos mig. I societetet afsluttede jeg forelæsningen 

over min afhandling (om mønter). Der oplæstes et brev fra Gram om, hvad han 

havde lavet vedrørende Historia Danica. 

 2,8 

13 nv 762,1 (E) nv rm regnbyger (H) nv rm blandet luft (D) ssv m driveskyer (F) v m drive-

skyer (P) nnv 2 rm tyk luft (A) nnv 2 rm tyk luft  

 2,9 

14 var 769,3 (E) var b blandet luft (H) nnv 3 rm tyk luft (D) nnv m blandet luft (F) nv m blan-

det luft (P) nnv m snebyger (A) nv m overtrukken luft 

 3,8 

15 var 747,9 (E) var m overtrukken luft (H) var m overtrukken luft (F) var m haglbyger (P) 

ønø m overtrukken luft (A) var liden b overtrukken luft 

 4,2 
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16 var 734,5 (E) var blandet luft (H) var liden b overtrukken luft (D) øsø m blandet luft (F) 

var blandet luft (P) vsv liden b overtrukken luft (A) v liden b overtrukken luft  

 4,4 

17 nnv 741,5 (E) nnv m blandet luft (H) vnv m grå luft (D) vsv rm regnbyger (F) nnv liden b 

blandet luft (P) var liden b tyk luft (A) nnv liden b tyk luft 

 3,8 

18 var 749,9 (E) var blandet luft (H) nø liden b tyk luft (D) var b blandet luft (F) var m blan-

det luft (P) var m klar luft (A) ønø m klar luft    

(K) I Holmens kirke. 

 3,6 

19 var 758,9 (12) var bygeagtig luft (04) var ll klar luft (08) var ll disig luft (16) ø ll bygeag-

tig luft (20) ø ll bygeagtig luft (24) ø ll bygeagtig luft 

(K) I kancellikollegiet behandledes bl.a., at de der i Holsten ikke har noget pas 

skal sættes under kavaleriet, og at Vordingborg skole skal repareres for 300 rdlr. 

 3,3 

20 øsø 760,5 (12) øsø ll diset grå luft (04) øsø ll diset grå luft (08) øsø ll diset grå luft (16) s 

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

 2,9 

21 ssø 763,3 (12) ssø laber diset grå luft (04) sø b diset grå luft (08) s laber diset grå luft (16) 

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

(K) De engelske erobrer Martinique. Prøjserne trænger ind i Mecklenburg. 

 3,4 

22 vnv 760,9 (12) vnv stiv rm blandet luft (04) var m regn (08) vnv stiv rm regn (16) vnv rm 

blandet luft (20) vnv rm blandet luft (24) vnv m og b blandet luft 

 4,2 

23 vnv 767,3 (12) vnv b og m blandet luft (04) vnv b driveskyer (08) vnv b driveskyer (16) 

vnv rm slud (20) vnv stiv rm nogen regn (24) vnv stiv u blandet luft 

(K) Underskrevet Gluds og hans kones testamente til vitterlighed sammen med 

Kall. 

 3,3 

24 nv 761,5 (12) nv storm snebyger (04) vnv storm slud (08) nnv storm driveskyer (16) nv 

storm driveskyer (20) nnv u driveskyer (24) vnv b driveskyer 

(K) Fundats til et Natur og Physik Akademi på Charlottenborg. 

 3,4 

25 v 769,5 (12) v laber blandet luft (04) v laber nogle driveskyer (08) v laber nogle drive-

skyer (16) vsv rm slud (20) v stiv u regn (24) v stiv u småregn  

 2,2 

26 nv 755,3 (12) nv stiv rm sommetider regn (04) nv stiv rm regn (08) nv rm sommetider 

regn (16) vnv stiv u grå fugtig luft (20) vnv storm regn (24) vnv u regn 

(K) Spist med kancellikollegiet hos Stampes. I societetet afsluttede Hee sin af-

handling om dykkeriet, hvori afhandles adskillige dybsindige materier i fysik-

ken, mekanikken og anatomien, alt sammen meget grundigt (Nystrøm, jfr. Chri-

sten Hees afhandling om ”Kunsten at leve under vandet” i Videnskabernes Sel-

skabs Skrifter). 

 4,8 
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27 vnv 749,9 (12) vnv u undertiden regn (04) nv stiv rm undertiden regn (08) nv u undertiden 

regn (16) nv stiv u driveskyer (20) nv stiv rm nogle driveskyer (24) nv m diset 

luft 

 6,1 

28 vnv 755,1 (12) vnv m overtrukken luft (04) vnv b diset luft (08) vnv b driveskyer (16) vnv 

stiv m grå luft (20) vnv rm regn (24) vnv rm regn 

 5,6 

29 vnv 753,9 (12) vnv m og b driveskyer (04) vnv rm nogen regn (08) vnv stiv m blandet luft 

(16) vnv b og laber driveskyer (20) sv mest stille grå luft (24) var grå luft 

 6,1 

30 vsv 745,9 (12) vsv rm grå skyet luft (04) ssv laber blandet luft (08) ssv m blandet luft (16) 

sv stiv rm lidt regn (20) vnv storm blandet luft (24) nv u blandet luft og frost 

 5,4 

31 v 761,9 (12) v stiv m driveskyer (04) nv u sne og frost (08) vnv m driveskyer og frost 

(16) vsv rm kold blandet luft (20) vsv rm driveskyer (24) vsv rm blandet luft 

(K) Spist om aftenen ved marskalkstaflet (JER, det var kongens fødselsdag). 

 2,8 

 

Marts 1759 

Temperatur: 3,0 gr. C 

Tryk: 756,1 mm Hg 

 

 vind tryk  

April 1759 

 

Vejrligsobservationerne fra den 1.- 18. april er fra fregatten ”Christiansøe”  til 

ankers uden for Kastelspynten. Observationerne fra den 19.-30. april er fra or-

logsskibet ”Nellebladet” fortøjet ved Kalkbrænderiet. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

Bolle Willum Luxdorphs observationer er fra hans dagbøger. Observationerne er 

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

temp. 

1 vnv 756,7 (12) vnv storm driveskyer (04) sv u slud (08) v rm stormluft (16) nv storm dri-

veskyer (20) nv m driveskyer (24) vnv laber klar luft 

3,3 

2 sv 769,1 (12) sv b diset luft (04) vsv laber klar luft med rimfrost (08) vsv laber diset luft 

(16) vsv b diset luft (20) sv laber diset luft (24) sv b diset luft 

3,7 
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(K) I kancellikollegiet, der holdtes hos Knuth, behandledes bl.a. Viborg hospital, 

offentlige midler ved Holmens menighed og fattigvæsenets tilstand. I societetet 

forelæste Kratzenstein over en afhandling om en geografisk og nautisk vægtskål, 

til at finde longitudinem loci ved hjælp af vægtens forandring, når man nærmer 

sig ækvator. 

3 sø 763,3 (12) sø ll diset luft (04) var ll diset luft (08) ssø ll diset luft (16) sø ll diset luft 

(20) ø b og m klar luft (24) ø b nogle driveskyer 

5,0 

4 s 754,7 (12) s laber b diset blandet luft (04) ssø b nogle driveskyer (08) s laber b diset 

blandet luft (16) sv b driveskyer (20) sv laber blandet luft (24) ssø laber blandet 

luft 

6,7 

5 var 762,1 (12) var mest stille opklarende luft (04) sv laber overtrukken luft (08) v laber grå 

blandet luft (16) sv laber driveskyer (20) var laber driveskyer (24) ssv laber dri-

veskyer 

Elsmark på Als: ”de begyndte at så ærter”. 

7,1 

6 v 766,1 (12) v ll blandet luft (04) sø laber blandet luft (08) ssø ll blandet luft (16) ssv 

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

7,3 

7 ssø 769,5 (12) ssø laber blandet luft (04) ssø laber blandet luft (08) ssø laber blandet luft 

(16) s laber driveskyer (20) s ll blandet luft (24) stille diset driveskyer 

7,7 

8 øsø 769,5 (12) øsø laber grå luft (04) ssø ll blandet luft (08) øsø ll diset blandet luft (16) 

øsø m grå luft lidt regn (20) øsø m stadig regn (24) øsø laber regn 

6,8 

9 ønø 768,6 (12) ønø mest stille blandet luft (04) ø laber stadig regn (08) ø laber stadig regn 

(16) stille opklarende luft (20) stille klar luft (24) var klar luft 

5,6 

10 øsø 768,6 (12) øsø b og m klar luft (04) ønø b klar luft (08) sø b klar luft (16) øsø rm klar 

luft (20) øsø stiv rm klar luft (24) øsø stiv rm klar luft 

(N) Rejst til Nærum. 

5,0 

11 sø 769,7 (12) sø rm klar luft (04) ø rm klar luft (08) ø rm klar luft (16) sø frisk m klar luft 

(20) sø stiv m og u klar luft (24) sø u klar luft 

(N) Luxdorph har her lavet en tegning med angivelse af skridtlængder. Bl.a. an-

gives, at der er 1222 skridt fra Frydenlund port til hjørnet af Dyrehaven, derfra 

290 skridt til Holtevejen, derfra 900 skridt til gadekæret og derfra 250 skridt 

hjem. 

4,8 

12 ssø 769,5 (12) ssø rm klar luft (04) øsø stiv rm klar luft (08) øsø stiv rm klar luft (16) sø 

stiv rm klar luft (20) ssø stiv rm klar luft (24) ssø stiv rm klar luft 

5,2 

13 ssø 761,5 (12) ssø rm småregn (04) ssø stiv rm klar luft (08) sø stiv rm overtrukken luft 5,1 
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(16) ssø b driveskyer (20) s laber regnbyger (24) sv laber sommetider regn 

14 nnv 754,5 (12) nnv rm grå fugtig luft (04) sv laber sommetider regn (08) nv m grå blandet 

luft (16) nv stiv rm driveskyer (20) nv m blandet grå luft (24) nnv m blandet grå 

luft 

(N) Nattefrost. 

5,3 

15 nnø 756,9 (12) nnø m og b driveskyer (04) n m grå kold luft (08) nnø m grå kold luft (16) 

var mest stille nogle driveskyer (20) nnø stiv m grå luft (24) nv rm nogen sne 

4,1 

16 n 760,9 (12) n rm nogle driveskyer (04) nø u sne og frost (08) nø rm klar luft (16) n rm 

driveskyer og frost (20) nv b driveskyer (24) v laber driveskyer 

0,8 

17 ssv 746,7 (12) ssv u slud (04) v laber blandet luft (08) sv stormstød sneluft (16) ssv u slud 

(20) v laber blandet luft (24) sv lidet laber blandet kold luft 

(K) Rejst til byen i stærk storm, frost og sne. 

2,2 

18 nø 749,5 (12) nø m blandet luft (08) nø lidet laber blandet luft (16) n m blandet luft (20) 

nnv m blandet luft   

(K) I kancellikollegiet behandledes bl.a., at billedhuggerlauet i København oplø-

ses, at 2 islændinge pr. år sendes til København for at studere og Skagen bys ju-

risdiktion fra 1519. 

2,2 

19 nnv 759,1 (14) nnv m klar luft (02) stilleagtigt luft (09) nv rm blandet luft (18) vnv m klar 

luft (20) v m klar luft (24) vsv m grå luft 

2,8 

20 nv 753,9 (13) nv u hagl (06) v m grå luft (10) nv grå luft støvregn (18) nv u regn (23) nv 

u klar luft  

4,6 

21 nnø 756,9 (10) nnø frisk m driveskyer (07) nv u klar luft (20) nnø frisk m klar luft  

(K) Bildsøe bliver præst ved Holmens kirke og Lemming ved Nicolaj Kirke. 

4,6 

22 vnv 760,3 (12) vnv 2 rm blandet luft (02) vnv frisk m klar luft (10) vnv frisk m blandet luft 

(15) vnv 2 rm blandet luft (20) vnv 2 rm klar luft 

4,6 

23 nv 759,7 (11) nv 2 rm driveluft (02) nv 2 rm klar luft (10) nv 2 rm klar luft (16) nnv rm 

klar luft   

(N) Rejst til Nærum. I kancellikollegiet behandledes, at landsoldater, som er 

husmænd og indkaldes til garnisonen, deres hustruer fritages for huspenge og 

ugedage. 

Elsmark på Als: ”sået havre”. 

4,3 

24 nnv 767,3 (12) nnv rm klar luft (02) nnv rm klar luft (20) nnv laber b klar luft  

(N) Fra gærdet ved Nymølle til Ørholms yderste stolpe mod skoven til Søllerød 

4,0 
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er der 900 skridt, derfra til stenten ind til Søllerød skov 2520 skridt, derfra til 

porten, igennem Kirkeskoven 1100 skridt, derfra til Cascaden 600 skridt, derfra 

til Nærums led 1590 skridt, derfra til stuedøren 392 skridt, i alt 7102 skridt. 

25 sø 768,6 (14) sø laber b klar luft (03) nnv laber b klar luft (21) stille klar luft 

(K) Rejst til byen. 

4,7 

26 sø 767,9 (13) sø mest stille klar luft (01) ø ll klar luft (08) ø ll klar luft 5,8 

27 ssø 766,5 (13) ssø laber b klar luft (03) sø mest stille klar luft (11) øsø mest stille klar luft 7,1 

28 ønø 763,3 (11) ønø mest stille klar luft (02) ønø laber b klar luft (19) nnø ll klar luft 

(N) Rejst til Nærum. 

7,7 

29 nø 759,7 (13) nø b klar luft (01) stille klar luft (11) stille klar luft 

(N) I Søllerød kirke, hvor hr. Treschow prædikede. 

8,7 

30 sø 761,1 (13) sø ll klar luft (01) stille klar luft (04) stille tyk tåget luft (06) nø ll klar luft 

(15) stille klar luft (21) ønø mest stille klar luft 

8,8 

 

April 1759 

Temperatur: 5,2 gr. C 

Tryk: 762,1 mm Hg 

 

 vind tryk  

Maj 1759 

 

Vejrligsobservationerne er fra orlogsskibet ”Nellebladet” fortøjet på Køben-

havns rhed. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

Bolle Willum Luxdorphs observationer er fra hans dagbøger. Observationerne 

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

temp. 

1 stille 759,9 (12) stille (02) ø rm klar luft (08) ønø rm klar luft (10) nø ll klar luft (13) nnø ll 

klar luft (21) øsø ll blandet luft (24) øsø ll klar luft 

(K) Rejst til byen. 

  8,7 
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2 nø 761,7 (13) nø b klar luft med driveskyer (04) nnø b klar luft (22) nnv b klar luft  

(K) I kancellikollegiet behandledes hjælp til Christianshavns kirketårn. 

  7,4 

3 vnv 764,1 (14) vnv m klar luft (09) nnv m klar luft (16) nv b klar luft (20) nv laber b klar 

luft 

(N) Rejst til Nærum. 

  8,2 

4 ssv 762,9 (13) ssv b klar luft (01) vnv laber b klar luft (09) v b klar luft (18) ssv b klar luft   8,3 

5 sø 749,1 (13) sø b grå luft (01) ssv rm klar luft (06) s rm klar luft (15) sv b lidt regn  

(N) Koldt vejr med regn og hagl. 

Elsmark på Als: ”sået byg”. 

  8,9 

6 nv 749,1 (13) nv u truende skyer (01) vsv en storm tyk luft (05) vsv 3 rm blandet luft (11) 

vsv u blandet luft (14) nv u nogle regnbyger (17) nnv u klar luft (23) nv b klar 

luft 

  8,2 

7 ssv 759,3 (13) ssv rm klar luft (01) vnv b klar luft (09) sv m klar luft (20) sv b klar luft 

(N) Malet kilden. 

  8,0 

8 vnv 759,9 (13) vnv 2 rm (01) ssv m klar luft (03) sv rm blandet luft (20) nnv m klar luft 

(K) Rejst til byen. 

  9,8 

9 ssø 767,5 (13) ssø ll klar luft (03) nv ll klar luft (06) nnv mest stille klar kuft (09) ø ll klar 

luft (16) s ll klar luft (21) ssø m klar luft 

(N) Rejst til Nærum. 

  8,8 

10 ssø 760,3 (13) ssø m klar luft (06) ssø m klar luft (16) sø ll klar luft (22) nv ll klar luft 10,0 

11 nv 759,3 (13) nv b klar luft (03) nnv b klar luft (19) vnv laber overtrukken luft 10,2 

12 vnv 761,9 (13) vnv b blandet luft (03) vnv laber overtrukken luft (10) vnv b blandet luft 

(15) nv b blandet luft (19) nnv b klar luft (24) vnv b klar luft 

(N) Sået byg. Besøg af Stampe. 

  9,5 

13 ssv 765,3 (13) ssv b grå luft (06) v b klar luft (10) vsv b begyndende småregn (16) ssv m 

regn (18) s rm regn (21) sø 3 rm regn 

(N) Om eftermiddagen begyndte det at regne, og siden vedvarede det med koldt 

og fugtigt vejr. 

  9,0 

14 vnv 753,1 (12) vnv stormagtigt driveluft (01) sv 2 rm stærk regn (07) v 2 rm tyk luft regn-

byger (09) vnv u tyk luft (18) vnv stormagtig truende skyer 

(N) Rejst til byen kl. 4 om morgenen og siden tilbage til Nærum. 

  8,3 
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15 nnv 755,3 (13) nnv u truende skyer (01) vnv u regnbyger (22) nnv u klar luft 

(N) Regn og sne. 

  6,7 

16 v 760,9 (13) v rm tyk luft (02) vnv u klar luft (07) vnv u tyk luft (15) sv rm regn (21) nv 

3 rm regn  

  6,9 

17 vnv 747,9 (14) vnv storm regnbyger (02) vnv rm tyk luft (06) vnv 2 rm tyk luft regn (08) 

vnv storm regn (22) nv 2 rm bygeluft 

(N) Endnu koldt og fugtigt vejr. 

  7,7 

18 n 761,3 (13) n m klar luft (02) n rm blandet luft (20) nv m klar luft 

(N) Varmt vejr og solskin. 

  7,8 

19 n 771,9 (12) n b klar luft (05) nø b klar luft (13) nnv b klar luft (23) n b klar luft 

(N) Varmt forårsvejr. 

Elsmark på Als: ”køerne kom ud”. 

  8,5 

20 vsv 774,9 (13) vsv b klar luft (01) v laber b klar luft (18) vsv mest stille klar luft 10,2 

21 vnv 766,5 (14) vnv 3 rm blandet luft (02) nv mest stille klar luft (10) nv mest stille blandet 

luft (24) nv 3 rm klar luft 

(K) Rejst til byen. 

10,8 

22 n 761,5 (13) n b klar luft (02) nnv rm klar luft (21) vnv m klar luft 10,0 

23 nnv 759,1 (14) nnv b diset luft (01) vnv b diset luft (15) vnv m klar luft (19) vnv b klar luft 11,0 

24 vnv 757,9 (13) vnv m blandet luft (02) nv b klar luft (11) nv b tyk luft (24) vnv rm blandet 

luft 

(K) I Holmens kirke, hvor hr. Volquartz prædikede. Kronprinsen var i kirken. 

11,2 

25 nv 755,7 (12) nv 3 rm driveluft (06) vnv rm blandet luft (20) vnv storm og urolig luft 10,0 

26 nnv 755,1 (14) nnv 3 rm bygeluft (04) nv u og urolig luft (07) nnv u bygeluft (11) nnv rm 

bygeluft (21) vnv 3 rm bygeluft (24) nv 3 rm regnbyger 

  8,3 

27 nv 760,5 (13) nv m blandet luft (05) vnv m regnbyger (22) vsv m grå luft 

(Sorø) Rejst kl. 11 med Graah, Borch og Jacobi. Spist til middag i Roskilde hos 

Munthe. Kom til Sorø kl. 10 om aftenen og lå på værtshuset hos Adolf Voss om 

natten. Koldt vejr med regn og hagl. 

  7,3 

28 vnv 750,7 (13) vnv 3 rm regnbyger (02) vsv 3 rm grå luft (09) sv 3 rm grå luft (11) sv 3 rm 

småregn (23) v 3 rm klar luft 

(Korsør) Beset kirken i Sorø samt akademiets gamle bibliotek. Spist på Antvor-

  7,2 
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skov hos kancelliråd Brun, om aftenen i Korsør. Spist ved marskalktaflet. 

29 sv 753,1 (12) sv b tyk luft (01) vsv b klar luft (05) sv b blandet luft (13) sv b småregn 

(Odense) Modvind. Sejlet med smakken med Holst og Bernsdorff, kom over 

(Bæltet) på 5½ time. Spist til middag i Nyborg hos justitsråd Smit, der er tolder 

i Nyborg. Om aftenen nåede vi til Odense. Regn og mildt vejr. 

  7,2 

30 vsv 744,9 (13) vsv m blandet luft (01) sø b grå luft (06) ssø rm grå luft (08) s m småregn 

(09) s b grå luft regn (16) vsv 2 rm regnbyger 

(Odense) Stille. Beset Gråbrødre kirke og stenen over kong Hans begravelse, li-

geledes Sct. Knuds kirke og Ahlefeldts begravelse. Kongen var i Sct. Knuds kir-

ke, på manufakturiet og i sæbesyderiet. Spist til middag ved marskalktaflet. 

  8,8 

31 vsv 757,5 (13) vsv u regnbyger (01) sv 2 rm klar luft (10) vsv storm ustadigt med regn-

byger (15) vsv 2 rm blandet luft (23) ssv laber b klar luft 

(Kolding) Rejst til Middelfart i storm, hagl og kold regn. Sejlet over til Snoghøj 

på 10 minutter. Om aftenen nåede vi til Kolding. Spist ved marskalktaflet. No-

get mildere. 

  8,3 

 

Maj 1759 

Temperatur: 8,7 gr. C 

Tryk: 759,0 mm Hg 

 

 vind tryk  

Juni 1759 

 

Vejrligsobservationerne er fra orlogsskibet ”Nellebladet” på Københavns rhed.  

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

Bolle Willum Luxdorphs observationer er fra hans dagbøger. Observationerne er 

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

temp. 

1 sø 757,9 (13) sø mest stille klar luft (04) nøl l klar luft (17) sø mest stille klar luft 

(Flensborg) Fra Kolding til Haderslev og derfra til Flensborg. Varmt vejr med 

torden. Logeret hos købmand Marquart Jacobsen på fjordsiden. Provst Lüders 

10,8 
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gav mig det første bind af hans Schleswig-Glückburgische Beiträge. Han kalder 

sig i Oeconomische Magazin for Pelagus dvs. Philippus Ernestus Lüders, Aulae 

Glückburgensis Vigilans Sacerdos. Her kaldes han Propheten, fordi han spår om 

vejrliget og jordens frugtbarhed og spår fejl. Hans observationer tager han af 

solstitio (JER, solhverv) og især aequinoctio (JER, jævndøgn); som vejret da er, 

således skal det blive et ¼ eller ½ år. I Angel er 1 Pflug 8 tdr. hartkorn. Ligele-

des er der mange relikvier (JER, dvs. relikter) af det angel-sachsiske sprog iføl-

ge Marquart Jacobsen. 

2 s 753,1 (13) s ll blandet luft (02) nø mest stille klar luft (07) vsv mest stille blandet luft 

(17) ø ll regn (22) ø ll grå luft regnbyger 

(Slesvig) Beset licentiat Esmarchs silkeormfabrik. Rejst til Slesvig. Logeret hos 

kaptajn Constants enke. Torden slog ned i Rendsborg i et krudttårn, men uden at 

gøre anden skade end, at nogle granater fløj ud i søen. 

13,0 

3 s 752,7 (13) s laber b lyn og torden (01) ø ll ustadigt regnbyger (02) vsv ll lyn og torden 

stærk regn (22) sv laber b tyk luft (24) ssv laber b småregn  

(Slesvig) I slotskirken og til kur. Stærk torden og lynild. 

12,3 

4 sø 754,5 (13) sø m blandet luft (01) ssv laber b stor regn (06) vsv laber b klar luft (08) s 

laber b klar luft (18) ssv m bygeluft (22) sø m klar luft 

(Slesvig) I slotskirken og til kur. Provst Struensee fra Altona prædikede. 

13,6 

5 sv 759,7 (13) sv b blandet luft (03) ssv m klar luft (06) vsv m klar luft (21) vsv mest stille 

klar luft 

(Slesvig) Om aftenen var der appartement. 

14,1 

6 s 761,3 (15) s b klar luft (02) vsv laber klar luft 

(Slesvig) Mønstring af de norske dragoner. Beset domkirken. 

14,3 

7 sø 760,1 (13) sø b blandet luft (03) sø b klar luft (16) ssv b tyk luft 

(Slesvig) Spist til middag hos Madam Pless på Grønholt. Kørt langs med Slien i 

Angel indtil Mysunde, hvorfra man sejler over til Schwansen med en færge, der 

flyttes med reb, som er spændt over fjorden. Overfarten koster 12 skilling for en 

karet. Siden forbi Eschelsmark, Saxtorp og Mårslev. Rejst 5 stive mil. Set de 

dejligste udsigter, men forskrækkelig ond vej. Grønholt består af 26 plove, sva-

rer 640 tdr. årlige kontributioner. Den har 350 køer, og kan give 4.000 rdlr. i for-

pagtning. Den har 19 marker, deraf ligger 12 til græsning, 7 besås og den 7.ende 

pløjes først 4 gange og gødes. Det kaldes broke. Der er 12 besatte huse eller går-

de, som bestrider hoveriet. Kløveret sået tyndt oven på havren, når den er harvet, 

kommer vældigt godt op året efter. Der er levende gærder mellem 2 grøfter, og 

14,8 
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render overalt ved agrene for at lede vandet bort. 

8 n 764,3 (13) n b diset tyk luft (01) nv b diset tyk luft 

(Slesvig) I domkirken er der en del gamle bøger, den ældste trykte bog er fra 

1467. 

14,0 

9 nnv 767,3 (13) nnv b blandet luft (01) nnv b diset tyk luft (06) vnv m blandet luft (11) nv 

m tyk luft 

(Rendsborg) Rejst til Rendsborg. 

12,3 

10 nø 765,5 (14) nø ll grå luft småregn (02) vnv b blandet luft 

(Rendsborg) I Krist- og Garnisonskirken. 

12,9 

11 sø 759,1 (13) sø b blandet luft (04) ssø b grå luft småregn (10) sø b blandet luft (17) øsø 

m tyk luft regn (20) ssø 2 rm tordenbyge og lynild (24) sø 2 rm tyk luft 

(Rendsborg) I byen ligger bl.a. prins Frederiks regiment, livregimentet, Born-

holms regiment, Møns regiment, Falsters regiment, samt en bataljon af kron-

prinsens regiment og af de holstenske. 

13,8 

12 ssø 752,7 (12) ssø b stærk regn (03) sø b tyk luft regn (11) ssø b tyk luft (13) ssø m tyk 

luft regn (16) ssø m klar luft 

(Rendsborg) 

13,8 

13 s 760,3 (12) s m driveluft (03) sv m tyk luft (05) vsv m blandet luft (13) sv m klar luft 

(18) sø m klar luft 

(Rendsborg) Beset Tøjhuset. 

13,5 

14 s 762,7 (11) s mest stille klar luft (01) sø stiv m klar luft (07) s mest stille blandet luft 

(13) ø ll klar luft (13) nnø ll blandet luft 

(Rendsborg) Spadseret ud til Nobis kro. 

15,4 

15 nnø 762,9 (13) nnø rm småregn (03) nnø ll blandet luft (07) nø ll tyk luft (16) nnø rm blan-

det luft (19) nnø rm klar luft  

(Rendsborg) Været på Osterrade. Eideren går igennem marken. Cluvensick lig-

ger tæt derved. 

14,5 

16 ssv 766,7 (14) ssv b tyk luft (06) nv ll klar luft (19) vsv b regnbyger (21) ssv b blandet luft 

(Itzehoe) Rejst til Hennstedt 1½ mil, til Hohenwestedt 1½ mil, til Hungrige 

Wolff 1½ mil og til Itzehoe 1½ mil. 

14,5 

17 vnv 765,3 (13) vnv 3 rm regnbyger og ustadig luft (01) vsv b tyk luft (18) v 3 rm blandet 

luft (22) vnv 3 rm klar luft (23) vnv 3 rm regnbyger 

14,1 
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(Itzehoe) Kabinetsprædiken. Kongen og hoffet spiser på Fridrichsruhe. Gået 

langs med Stören igennem Münstersdorf til Breitenborg, og derfra igennem sko-

ven tilbage. Samme vej har jeg gået for 16 eller 19 år siden. (JER, dvs. Lux-

dorph var også i Itzehoe i 1743 (?) og 1740 (?). Dette skal sammenholdes med, 

at han som anført i ”Regnsommer” den 15. september 1745 spadserede denne 

tur ). I Münstersdorf kirke. Ved Breitenborg er en granskov. Breitenborg slot er 

nu ganske forfalden. 

18 vnv 763,9 (15) vnv 3 rm grå luft (02) v 3 rm regnbyger (08) vnv 3 rm grå luft (24) nv 3 rm 

klar luft 

(Itzehoe) Gået langs Stören til Hillingensted. Vejen er i marsken. Et rugstrå var 

3½ alen langt. Beset kirken i Hillingensted. Broen i Hillingensted er 135 skridt 

lang og består af 262 brædder. Der er brotold. 

12,4 

19 nv 768,1 (14) nv b klar luft (06) nnv b klar luft  

(mellem Itzehoe og Hamborg) Rejst om aftenen kl. 8 til Hamborg. 

13,0 

20 s 769,5 (13) s laber b klar luft (06) vnv laber klar luft (09) nnv mest stille klar luft (19) 

nnv mest stille klar luft (21) nnv mest stille klar luft 

(Hamborg) Kl. 8 om morgenen kom Graah, Borch og jeg til Hamborg. Byen 

regnes for at have 200.000 sjæle, 6.000 gårde og 2.000 mands garnison. Det me-

nes, at der har været et slag mellem de franske og hannoveranske. Har været på 

Baumhuset og på Volden. I Baumhuset ses et maleri af en overmåde høj finlap-

pe, til hvis hage jeg knap kunne række. Ligeledes et kobberstykke af Edward 

Bright af Essex, som vejede 609 engelske pund, da han døde den 10. november 

1750, i en alder af 29 år. 

14,1 

21 nv 766,7 (14) nv stiv b klar luft (01) nv ll klar luft (19) nnø mest stille klar luft (24) n 

mest stille blandet luft 

(mellem Hamborg og Itzehoe) Byporten blev lukket, mens der blev rådslaget om 

det kejserlige rescript, der forbyder accept af preussiske veksler. Beset 4 haver: 

Foghs, hvorved der er en dyrehave; rådsherren Greves have, hvori prægtige sta-

tuer af hvidt italiensk marmor; madam Hartongs have med grotte og kaskade 

samt tamme karper i en dam; Pickels have, hvori er de bedste blomster, der lig-

ger ved Billefloden. Beset hofråd Stilckes coquillonsamling. 

15,8 

22 sø 765,3 (13) sø b klar luft (03) nnø mest stille klar luft (08) sø mest stille klar luft 

(Itzehoe) Rejst i torden og lynild hele natten til Itzehoe. I Altona havde jeg beset 

den tyske lutherske kirke (Nystrøm, hovedkirken i Altona, Heilig Dreifaltig-

keitskirche, blev nedbrudt i 1741 og atter genopført 1742-43) bygget på 1 år, 

den katholske, som var prægtig, og jødernes synagoge. Spist hos v. Aspern, i 

17,5 
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hvis lysthus der er en udsigt uden lige af Hamborg, Altona, Harborg, Elven etc. 

23 s 762,1 (13) s laber b klar luft (01) s b blandet luft (23) nnø mest stille klar luft 

(Rendsborg) Rejst fra Itzehoe til Rendsborg. Beset Elmshorn kirkegård. Beset 

Rantzaus pyramide udenfor Itzehoe. 

18,5 

24 nnø 759,7 (13) nnø ll tyk luft (01) nø mest stille klar luft (04) n mest stille tyk luft (16) ønø 

ll blandet luft (19) nø ll blandet luft (21) nø ll tyk luft   

(Flensborg) Rejst lige fra Rendsborg til Flensborg. 

18,0 

25 s 765,7 (13) s ll blandet luft (03) nø ll tyk luft (07) nø b tyk luft (10) ø mest stille tyk luft 

(16) sv b tyk luft 

(Flensborg) Beset Nicolaj og Marie kirke. Besøgt professor Møller og hr. Boye, 

diakon ved Nicolajkirken. Kancellikollegie om aftenen kl. 6 straks efter postens 

ankomst. 

16,1 

26 nv 766,5 (13) nv laber b tyk luft (01) s ll tyk luft (16) nv mest stille tyk luft (20) nnv b 

klar luft 

(Middelfart) Rejst fra Flensborg til Middelfart, 13 mil foruden overfarten. Talt 

med Klopstock i Kolding. 

16,1 

27 ssv 766,5 (14) ssv b klar luft (02) nv b klar luft (04) nnv mest stille klar luft (10) s ll blan-

det luft (24) ssv b klar luft 

(Storebælt) Rejst fra Middelfart til Nyborg og sejlet med smakken kl. 7 om afte-

nen og ligget 17 timer på Bæltet indtil næste dag kl. 12. 

16,3 

28 sø 761,9 (13) sø b klar luft (01) sv b klar luft (05) sø b blandet luft (11) s b klar luft (17) 

ssø stiv b blandet luft (24) sø stiv b grå luft  

(Roskilde) Rejst fra Korsør til Roskilde og kom dertil kl. 2 om natten. Kongen 

var 8 timer på Storebælt. 

16,9 

29 sø 757,7 (15) sø b klar luft (03) sø stiv b blandet luft (09) sø stiv b klar luft (18) sø mest 

stille klar luft (20) sø mest stille blandet luft (24) sø mest stille klar luft 

(Nærum) Rejst fra Roskilde til København og derfra om aftenen til Nærum. Gud 

være evigt lovet for veloverstået rejse, og at jeg forefandt alting i god stand her-

hjemme! 

18,0 

30 s 753,1 (13) s mest stille blandet luft (01) sø mest stille blandet luft (18) øsø b klar luft 17,6 

 

Juni 1759 

Temperatur: 14,7 gr. C 

Tryk: 761,8 mm Hg 
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 vind tryk  

Juli 1759 

 

Vejrligsobservationerne er fra orlogsskibet ”Nellebladet” på Københavns rhed. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

Bolle Willum Luxdorphs observationer er fra hans dagbøger. Observationerne er 

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

temp. 

1 nø 753,6 (13) nø mest stille grå luft (01) nø b (04) nø b tyk luft (07) nø m blandet luft (10) 

nø b grå luft (15) nø mest stille blandet luft 

Ribe: Kl. 17-18 tordenvejr, heftig NV-storm, regn og hagl. 

16,9 

2 n 754,5 (13) n b driveluft (02) nø b blandet luft (09) n b driveluft (21) nv laber klar luft 

(N) I Søllerød kirke. Spist hos Hielmstiernes med kammerherre Holst og Wal-

moden. 

17,5 

3 nø 759,1 (12) nø b blandet luft (01) nnv laber blandet luft (03) nnv b blandet luft (07) nnv 

b diset luft (13) nø b diset luft (20) nnv b klar luft (24) nv 2 rm klar luft 

(K) 

18,4 

4 nnv 760,3 (13) nnv u driveluft (01) nv 3 rm klar luft (04) vnv 3 rm grå luft og driveluft 15,6 

5 nnv 762,5 (13) nnv u bygeluft (01) nnv u driveluft (05) nnv u diset luft (11) nnv u bygeluft 

(16) nnv rm klar luft (19) nnv m blandet luft (22) nnv b tyk luft 

(N)  

14,5 

6 nv 764,1 (13) nv 2 rm blandet luft (02) nv b tyk luft (06) nv b blandet luft og småregn 

(18) nv 3 rm blandet luft (20) nnv 3 rm tyk luft 

14,6 

7 nv 764,9 (13) nv 2 rm tyk varm luft (01) nnv 3 rm klar luft (06) nnv rm tyk luft (18) nnv 

m klar luft 

15,5 

8 vnv 767,9 (13) vnv ll klar luft (01) nv m klar luft (16) ssø mest stille klar luft 

”Christiansøe” på Rheden: (12) nv laber klar varm luft 

(N) I Søllerød kirke. Spist hos Hielmstiernes middag og aften. 

16,9 
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9 sø 768,6 (13) sø b klar luft (02) ssv mest stille klar luft  

Halden, Norge: Stærk storm. 

19,4 

10 ønø 773,1 (09) ønø mest stille klar luft (01) nv laber b klar luft (06) ønø laber b klar luft 

(17) s b klar luft 

”Christiansøe” på Rheden: (12) stille diset varm luft 

(K) 

20,0 

11 ssø 768,1 (13) ssø m klar luft (01) sø m klar luft (22) stille klar luft (23) nv b lynild og tor-

den 

”Christiansøe” på Rheden: (12) ssø laber diset varm luft 

(K) I kancellikollegiet behandledes pantebøgers indretning i København, delin-

kventer dømmes til ophold i Finmarken og jurisdiktionen ved Skanderborg. 

20,5 

12 ønø 768,6 (13) ønø ll blandet luft (02) nv b lynild og torden (06) nv b blandet luft med tor-

denluft (10) stille blandet luft (21) n mest stille tyk luft 

”Christiansøe” på Rheden: (12) n ll diset varm luft 

(N) 

20,4 

13 nv 768,1 (13) nv ll tyk luft (01) nv ll blandet luft (05) vnv b tyk luft (17) vnv ll klar luft 

(N) Ordre om at jeg skal være arkivar og Broch arkivsekretær med 100 rdlr. i 

løn indtil videre. 

19,3 

14 vnv 765,5 (13) vnv m grå luft (06) vnv m grå luft (11) nv m grå luft (20) vnv m klar luft 

(N) De franske erobrer Minden med kården i hånden. 

17,3 

15 nø 765,7 (13) nø mest stille klar luft (07) vnv laber b klar luft (10) stille klar luft 

”Christiansøe” på Rheden: (12) ø ll klar varm luft 

(N) I Søllerød kirke. Spist hos Hielmstiernes middag og aften. 

17,3 

16 sø 766,5 (13) sø mest stille klar luft (01) stille klar luft (08) stille klar luft (16) stille klar 

luft  

”Christiansøe” på Rheden: (12) ø ll diset varm luft 

(N) Løjtnant Bille overfaldes af borgmester Bredahls broder i Kongens Have og 

såres i ansigtet. 

19,8 

17 øsø 767,3 (14) øsø laber b klar luft (02) øsø b klar luft (05) sø laber b klar luft (22) sø laber 

klar luft 

”Christiansøe” på Rheden: (12) ssø b klar og diset varm luft 

20,0 
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(K) Min bedste ko stanges ihjel, fordi den af garderne blev drevet på fold (ifølge 

Nystrøm havde garden i mange år ret til græsning i Dyrehaven). Rejst til byen. 

18 s 767,7 (13) s b klar luft (06) stille klar luft (10) sø laber b klar luft (24) nnv b klar luft 

”Christiansøe” på Rheden: (12) ssø laber diset varm luft 

(K) I kancellikollegiet behandledes bosætning i Finmarken, at fremmede hånd-

værksfolk må blive i Bergen og kommissorium mod søkvæsthusets præst Lo-

rentzen for hans forargelige brev til urtekræmmer Holmans kone. 

20,4 

19 vnv 769,5 (13) vnv b klar luft (02) nnv b diset luft (09) nnv ll blandet luft (22) vnv b klar 

luft 

(N) Rejst til Nærum med Glud. 

19,0 

20 vnv 766,5 (11) vnv b klar og driveluft (03) v b klar luft (06) v b tyk luft (13) nv m blandet 

luft (24) nnv m klar luft  

(N) Den 9. juli fra kl. 9 om morgenen nedbrændte på 4-5 timer Frederikshalds 

nordre side, 200 huse, Christianskirken, kældre, pakhuse og en del trælast. 

18,4 

21 nv 768,1 (16) nv b klar luft (01) nv m klar luft (07) nnv m klar luft (19) nv b tyk luft (23) 

nnv b klar luft 

(N) Besøg af Pontoppidan. Biskop Harboe og frue, professor Friis og Horrebow 

spiste hér. Horrebow blev hér. Ildebrand i Haderslev. 

17,4 

22 vnv 769,3 (13) vnv m blandet luft (01) nv b klar luft  18,0 

23 vnv 765,1 (13) vnv rm klar luft (01) vnv b tyk luft 17,1 

24 nnv 764,1 (13) nnv rm driveluft (02) nv 2 rm klar luft (11) nnv b klar luft (16) nnv rm 

blandet luft (23) vnv m tyk luft 

(K) Min fødselsdag (sic!). Rejst til byen. 

16,3 

25 nv 757,3 (13) nv rm bygeluft (03) nv rm tyk luft (09) nv 2 rm tyk luft (11) nv 2 rm byge-

luft (17) nnv m blandet luft 

(K) I kancellikollegiet behandledes Christianshavns kirkes gæld, stadskonduktør 

i Friderichstad, Harboes klosters bygning, bagergårdene i Bergen og skibsankres 

styrke. Sydermalm i Stockholm brænder. 

16,3 

26 nv 758,3 (13) nv b grå luft (01) nnv b blandet luft (10) v b tyk luft (19) stille grå luft (20) 

nv mest stille blandet luft 

(N) Caspar (Junge) løslades grundet hans lange arrest, dog kan der gribes ind 

igen, såfremt han atter slår sig på druk. 

16,0 

27 v 756,3 (13) v rm blandet luft (02) v mest stille blandet luft (24) nv rm klar luft 16,6 
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”Christiansøe” på Rheden: (12) nv stiv m lidt regn 

(N) God tæt regn. 

28 nv 760,3 (13) nv rm bygeluft (04) vnv rm bygeluft (16) nnv b klar luft (21) nnv ll klar luft 

(N) Alarm mellem de norske og tyske soldater i København. 

15,4 

29 vnv 763,3 (13) vnv b blandet luft (02) vnv ll klar luft (05) v laber b blandet luft (17) stille 

blandet luft (22) nv laber klar luft 

15,4 

30 vsv 760,1 (13) vsv ll regnbyger (02) v b blandet luft (10) sv m blandet luft og regnbyger 

(15) vsv ll grå luft og regn (18) vsv b driveluft (22) sv b blandet luft 

(N) Prøjserne kastes tilbage af russerne. 

Elsmark på Als: ”høsten begyndte den 30. juli og sluttede den 14. august: Høst-

resultat: 36 traver rug og karlen 5 traver; 68 traver byg; 49 traver havre og 14 

læs ærter, 4 læs kløver”. 

15,5 

31 sv 758,1 (13) sv m blandet luft (01) ssv b grå luft (10) ssv m blandet luft 

(K) Indkørt 4 læs hø. Rejst til byen. 

16,8 

 

Juli 1759 

Temperatur: 17,5 gr. C 

Tryk: 764,0 mm Hg 

 

 vind tryk  

August 1759 

 

Vejrligsobservationerne er fra orlogsskibet ”Nellebladet” på Københavns rhed. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

Bolle Willum Luxdorphs observationer er fra hans dagbøger. Observationerne 

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

temp. 

1 nv 750,7 (11) nv u bygeluft (02) s rm tyk luft (05) s rm regn (10) sv rm regn (13) vnv 3 

rm bygeluft (17) vnv 3 rm lynen (22) vsv b klar luft 

17,5 

2 ssv 757,5 (11) ssv 2 rm regn og ustadig luft (03) sv b blandet luft og lynen (10) ssv 2 rm 16,3 
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blandet luft (13) vsv 2 rm regn og ustadig luft (15) v 2 rm bygeluft (19) sv m 

bygeluft (21) sv m ustadigt med regnbyger og lynen  

(N) 

3 nnv 760,5 (13) nnv b blandet luft (02) vsv m regnbyger og lynen (06) vsv b bygeluft (23) 

nv b klar luft 

15,2 

4 vnv 764,1 (11) vnv b klar luft (03) vnv b klar luft (13) vnv rm driveluft 

(N) Løven på Frederiksberg river manden ihjel og bliver skudt (ifølge Nystrøm 

hørte løven til menageriet ved Frederiksberg slot). 

15,4 

5 sv 756,9 (11) sv rm grå luft småregn (01) ssv b driveluft (06) ssv b grå luft (13) sv 3 rm 

bygeluft (16) sv 3 rm regnbyger (19) sv 3 rm ustadigt vejr 

(N) I Søllerød kirke. Spist hos Hielmstiernes. Stærk regn. 

15,9 

6 vnv 758,3 (13) vnv rm blandet luft (01) sv u bygeluft (06) v 2 rm blandet luft (10) vnv m 

blandet luft (14) v b tyk luft (22) sv mest stille grå luft 

(N) Begyndt at meje kornet. 

14,7 

7 nnv 760,1 (13) nnv m blandet luft (01) vnv mest stille grå luft (11) nnv b blandet luft (17) 

nv m klar luft (20) nv b klar luft 

(K) Prins Ferdinand slog de franske den 1. august. 

14,8 

8 nnv 764,3 (13) nnv laber b klar luft (02) nnv b klar luft (05) nv b klar luft (20) stille klar 

luft 

(N) Rejst til Nærum med Dass. 

14,7 

9 s 768,1 (11) s mest stille tyk luft (03) vsv mest stille klar luft (13) sv laber b tyk luft 

(17) s b klar luft (21) vsv laber b klar luft 

16,3 

10 øsø 769,5 (13) øsø mest stille klar luft (02) sø mest stille klar luft (06) sø laber b klar luft 

”Christiansøe” på Rheden: (12) øsø ll diset varm luft 

(N) Prins Ferdinand slog atter de franske den 4. august. 

18,3 

11 s 770,3 (13) s b klar luft (02) ø b klar luft (06) sø b klar luft (10) stille klar luft (16) stille 

klar luft (22) øsø laber b klar luft 

”Christiansøe” på Rheden: (12) stille diset varm luft 

19,2 

12 s 769,7 (13) s b klar luft (03) øsø b klar luft (06) stille klar luft (07) sø mest stille klar 

luft (19) s b diset luft 

”Christiansøe” på Rheden: (12) sø ll diset varm luft 

(N) I Søllerød kirke. Spist til middag hos Hielmstiernes. 

20,2 
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13 sø 767,9 (11) sø laber b driveluft (02) sø b diset luft (06) sv laber b klar luft (13) ssø mest 

stille klar luft 

”Christiansøe” på Rheden: (12) ssø lidet laber diset varm luft 

20,4 

14 ønø 769,1 (13) ønø mest stille klar luft (01) stille klar luft (17) nø b klar luft 

(K) 

19,8 

15 nø 766,1 (13) nø mest stille klar luft (06) øsø m grå luft (17) sø b klar luft (22) nv laber b 

klar luft 

(K) I kancellikollegiet behandledes inspektion af Holmens skoler, Fredericias 

murersvende optages ikke i lavet i København, løsgængeres hvervning til kava-

leriet, reglement for garnisonspræsterne i Holsten vedrørende konfirmation, 

jordpåkastelse m.m., afprøvning af skibsankre. 

18,7 

16 sø 765,7 (13) sø mest stille klar luft (01) ønø laber b klar luft (07) stille klar luft (17) stil-

le klar luft (23) sv ll grå luft 

”Christiansøe” på Rheden: (12) ø ll diset varm luft 

18,9 

17 sv 767,3 (11) sv b blandet luft (02) vsv laber b blandet luft (05) sv mest stille blandet luft 

(09) stille blandet luft (13) sv b blandet luft (19) nø b tyk luft (23) stille blandet 

luft 

(K) Russerne slår kongen af Preussen. Påbegyndt eftersyn af arkivet. 

19,2 

18 nv 765,7 (13) nv m tyk luft (03) v mest stille blandet luft (07) vsv b grå luft (08) vsv b tyk 

luft (17) vnv b blandet luft 

18,3 

19 nv 765,3 (11) nv b driveluft (02) nnv b blandet luft (05) nnv b klar luft (13) nnv b blandet 

luft (16) stille blandet luft (17) nv mest stille klar luft (19) stille klar luft (23) 

ssv mest stille klar luft 

16,4 

20 ssv 762,5 (12) ssv b blandet luft (02) v laber b klar luft (04) stille klar luft (09) sv b klar 

luft (13) sø b klar luft (18) sv b overtrukken luft (24) stille overtrukken luft 

(K) Efterset arkivet og derfra overleveret en del dokumenter til Langebech. 

16,7 

21 stille 757,9 (12) stille driveluft (01) stille klar luft (07) ø mest stille blandet luft (11) stille 

blandet luft (13) stille klar luft (15) sø ll klar luft 

(K) Spist til middag hos Graah på Frederiksberg. 

17,4 

22 s 756,3 (11) s m tyk luft (01) øsø ll klar luft (08) sø b klar luft (13) ssv m blandet luft 

(17) sv m blandet luft (23) vsv laber b med lynild 

(K) I kancellikollegiet behandledes bl.a. Vemmetofte klosters rettighed til at af-

holde skifter og at en klasse ved Helsingør skole reduceres. 

17,7 



 

 

181 

23 ssv 755,3 (12) ssv b blandet luft med torden (04) ssø laber b stærk lynild (06) v b torden 

og lynild (09) ø b tyk luft (11) s torden og regn (13) sv b blandet luft med regn-

byger (18) nv b klar luft (22) vsv b tyk luft (23) vsv b stærk lynild 

(N) 

17,3 

24 vsv 757,5 (13) vsv m drivluft (02) vsv b stærk lynild (05) vsv b bygeluft (18) nv b byge-

luft (21) nv b klar luft 

(N) Varmen aftager, regn af og til.  

16,4 

25 nv 761,9 (13) nv b driveluft (02) vnv b klar luft (06) vsv b driveluft (17) stille driveluft 

(20) v laber b blandet luft og lynild 

(N) Atter varmt og tørvejr. 

16,2 

26 vnv 763,3 (13) vnv b blandet luft (01) nv mest stille grå luft (06) n mest stille blandet luft 

(18) nnv mest stille tyk luft 

(N) I Søllerød kirke. Spist til middag hos Hielmstiernes. 

16,3 

27 ø 766,7 (11) ø ll klar luft (01) nv mest stille tyk luft (06) vnv mest stille blandet luft (13) 

nø mest stille klar luft (15) sv mest stille klar luft (23) sø m klar luft 

”Christiansøe” på Rheden: (12) stille diset varm luft 

16,9 

28 sø 762,7 (11) sø m klar luft (02) øsø 2 rm klar luft (13) øsø 2 rm klar luft (16) sø 2 rm 

blandet luft 

”Christiansøe” på Rheden: (12) ø laber driveskyer varm luft 

(K) 

17,5 

29 øsø 761,3 (13) øsø b blandet luft (03) ø rm blandet luft (23) øsø m klar luft 

”Christiansøe” på Rheden: (12) øsø laber diset varm luft 

(K) I kancellikollegiet behandledes Vordingborg rektors indtægter, gejstliges 

auktionsrettighed, lejermålsbøder på præstegårders grund, ægteskabslysning i 

Riber stift, hvor brudgommen bor og deling af Hedemarkens provsti. 

17,7 

30 vsv 758,9 (13) vsv m blandet luft (02) ssø m klar luft (06) s b diset luft (16) nv m regn-

byger (17) nv 2 rm regnbyger (20) vnv m klar luft 

(N)  

16,8 

31 nnv 762,9 (13) nnv b klar luft (01) vnv b klar luft (22) stille klar luft (23) stille klar luft 

med lynild 

”Christiansøe” på Rheden: (24) lynet i SØ 

(N) Nattefrost. Kongen af Spanien dør. 

14,3 
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August 1759 

Temperatur: 17,1 gr. C 

Tryk: 762,7 mm Hg 

 

 vind tryk  

September 1759 

 

Vejrligsobservationerne er fra orlogsskibet ”Nellebladet” på Københavns rhed. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

Bolle Willum Luxdorphs observationer er fra hans dagbøger. Observationerne er 

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

temp. 

1 øsø 760,1 (11) øsø b regnbyger (01) stille blandet luft (09) ssv 2 rm regnbyger (13) ssø b 

hagl, regn og tordenbyger (19) stille (22) ssv b med lynild 

(N) Stærk hagl og kulde. 

14,6 

2 ssv 754,5 (11) ssv 3 rm (02) vsv b med lynild (08) ssv rm blandet luft (13) ssv 3 rm regn-

byger (24) vnv b klar luft 

(N) I Søllerød kirke. Spist hos Hielmstiernes. Han var blevet dødssyg om fre-

dagen (JER, dvs. den 31. august) 

13,6 

3 vsv 759,7 (13) vsv rm blandet luft (01) nv rm klar luft (09) vsv m blandet luft (19) s b tyk 

luft og regn (21) ssv m regnbyger 

13,5 

4 vsv 757,9 (13) vsv rm blandet luft (04) ssv rm med lynen (09) vsv rm grå luft (18) ssv b 

tyk luft (19) s b regn (23) ssv m bygeluft 

(K) 

15,2 

5 vnv 758,3 (13) vnv u driveluft (05) sv rm klar luft (08) sv 3 rm klar luft (20) v m klar luft 

(23) v m blandet luft 

(K) I kancellikollegiet behandledes bl.a. Ordrup Sø og Sct. Jørgens Sø. 

14,9 

6 s 752,7 (12) s 2 rm regn (05) s m tyk luft og regnbyger (07) sv 2 rm tyk luft og regnby-

ger (11) s 2 rm grå luft (13) v u regn (18) nv 2 rm regn (20) v 2 rm grå luft 

(N) 

14,6 
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7 nv 753,9 (13) nv rm regnbyger (05) vsv 2 rm grå luft med regn (17) v u regnbyger (22) 

vnv 3 rm driveluft 

(N) Stærk regn og koldt vejr. 

14,5 

8 vnv 758,3 (13) vnv u overtrukken luft med regnbyger (05) nv u tyk luft (10) vnv en storm 

tyk luft  

(N) Lavet et nyt reservoir ved kilden. 

13,4 

9 nv 765,5 (13) nv m blandet luft (01) vnv u klar luft (05) vnv 2 rm klar luft (17) nv b blan-

det luft (23) vnv b blandet luft 

(N) I Søllerød kirke. Spist hos Hielmstierne, som var syg af tandpine. 

14,0 

10 sv 763,3 (12) sv b småregn (02) v laber b blandet luft (04) v laber b klar luft (09) ssv la-

ber b tyk luft (10) sv m blandet luft (13) vsv b overtrukken luft (17) vsv m blan-

det luft (23) nv m grå luft 

(N) Spadseret til standen. 

12,2 

11 nnv 760,9 (13) nnv 3 rm klar luft (02) nv b blandet luft (05) vnv b med lynen (07) vnv b 

klar luft (09) nv 2 rm klar luft (17) nnv m klar luft 

(K) Studeret en del gamle mønter, der er fundet ved Üttersen og Schwerin, som 

von Aspern og Ixel har sendt mig. 

13,5 

12 nnø 769,5 (11) nnø laber b klar luft (01) nv rm klar luft (05) nnv b klar luft (13) nø b klar 

luft (21) n mest stille klar luft 

(K) I kancellikollegiet behandledes bl.a., at delinkventer skal sendes til Find-

marken og bådebyggere kaldes derhen, straf for at afhusse marehalm og 300 

rdlr. til Sjællands landstingshus. 

13,4 

13 s 771,7 (13) s b klar luft (04) ssv ll klar luft (21) s m klar luft (23) s rm klar luft 

(N) 

14,0 

14 ssv 758,9 (11) ssv rm overtrukken luft (05) sv rm tyk luft (08) ssv rm regnbyger (13) ssv 

rm driveluft (21) vnv 2 rm driveluft 

(N) Landmilitsen på Amager. 

15,0 

15 vnv 760,5 (13) vnv 2 rm bygeluft (01) nv 2 rm ustadigt med regnbyger (22) nv m blandet 

luft 

14,0 

16 nv 763,3 (13) nv rm driveluft (02) nv b tyk luft (09) nv m driveluft (17) nv m klar luft 

(23) nnø b blandet luft 

”Christiansøe” på Rheden: (24) nnv laber stærkt nordlys 

(N) I Søllerød kirke. Spist hos Hielmstiernes med bl.a. professor Holm, hr. Tre-

13,5 
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schow og datter, og Dass. 

17 sv 771,3 (13) sv b klar luft (03) nø b klar luft (08) stille klar luft 

(N) Søndag aften (JER, dvs. den 16. september) var der et usædvanligt nord-

lys, der udskød sine stråler fra et vist centrum ligesom en sol. Varmt vejr med 

solskin. 

13,2 

18 vsv 767,1 (12) vsv laber b blandet luft (02) nv laber b klar luft (05) ssv laber b blandet luft 

(09) vsv laber b klar luft (13) sv b driveluft (17) sv b blandet luft (22) ssv m 

overtrukken luft 

(K) Rejst til København med Aagaard. 

13,7 

19 nø 759,1 (13) nø b regn (04) sv m tyk luft og regn (10) nnv b regn (23) n b klar luft 

(K) I kancellikollegiet behandledes byfoged i Frederiksstad på Sct. Croix, for-

højelse af Fredericias vognmandstakst, officersfruers kvarterpenge i Norge, af-

holdelse af Jyllands landsting, Holmens skoler og den tyske Christianshavns kir-

ke. I societetet, hvor der blev fremvist prøver på den nye almanak og af kortet 

over Sjælland. 

13,6 

20 nnø 765,7 (13) nnø ll blandet luft (08) nnø m blandet luft (17) sø ll bygeluft (20) stille by-

geluft (22) sø m regnbyger 

(N) 

12,5 

21 nø 767,1 (12) nø 2 rm blandet luft (01) sø rm blandet luft (07) sø 2 rm klar luft (13) nø m 

blandet luft (14) nø b klar luft (22) sø rm klar luft 

(N) Du Roger rejser til Engelland som chargé d´affaires. 

12,5 

22 nø 767,1 (13) nø m blandet luft (06) nø rm klar luft (09) ønø 2 rm blandet luft (15) nø m 

overtrukken luft (19) ø 2 rm klar luft 

11,5 

23 øsø 769,3 (13) øsø m overtrukken luft (06) ønø rm klar luft (10) sø rm blandet luft (20) ø 

m klar luft 

(N) I Søllerød kirke. Spist hos Hielmstiernes med Kofods og Treschows. Stærk 

østenblæst. 

11,5 

24 sø 771,7 (13) sø rm klar luft (01) sø rm klar luft (10) sø m klar luft (18) øsø 2 rm klar luft 

(23) øsø 2 rm klar luft 

(N) Spist hos Hielmstiernes og med bl.a. Hielmstiernes beset Eskemose og Eb-

berød. NB! I forrige uge 115 flere døde end fødte, småkopper og blodgang flore-

rer. 

12,4 

25 sø 767,1 (13) sø 3 rm blandet luft (10) ssø 2 rm blandet luft (22) ssø m blandet luft 12,0 
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(K) Til auktion på Hørsholm.   

26 ssø 762,9 (13) ssø b tyk luft og regn (01) ssø m regn (23) ssø b grå luft 

(K) Om morgenen stærk ildebrand hos en hvidtølsbrygger i Store Kongensgade. 

Dr. Holm døde om morgenen af blodgang (JER, dysenteri). I kancellikollegiet 

behandledes bl.a. hospital på Sct. Croix. 

12,1 

27 øsø 769,9 (13) øsø b klar luft (01) ssø b grå luft (05) øsø b blandet luft 

”Christiansøe” på Rheden: (12) sø lidet laber opklarende varm luft 

(N) Rejst med Dass til Nærum. 

12,1 

28 nø 777,5 (13) nø m driveluft (06) sø m grå luft (09) nø b overtrukken luft (23) nø rm dri-

veluft 

(N) Horrebow med frue og begge frøken Langhorn spiste hos os. 

12,7 

29 øsø 770,1 (13) øsø m grå luft (02) ø m klar luft (06) sø b grå luft (24) øsø m grå luft  12,4 

30 øsø 763,3 (11) øsø b klar luft (13) øsø b klar luft (14) s mest stille klar luft (17) sv laber b 

diset luft (20) stille diset luft (23) nv mest stille overtrukken luft 

(N) I Søllerød kirke. Lowson spiste hos os. 

12,9 

 

September 1759 

Temperatur: 13,3 gr. C 

Tryk: 763,9 mm Hg 

 

 vind tryk  

Oktober 1759 

 

Vejrligsobservationerne fra den 1.-15. oktober er fra orlogsskibet ”Nellebladet” 

på Københavns rhed. 

Vejrligsobservationerne fra den 16.-31. oktober er fra fregatten ”Christiansøe” 

til ankers mellem Trekroner og Kalkbrænderiet. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

Bolle Willum Luxdorphs observationer er fra hans dagbøger. Observationerne er 

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

1 vnv 761,3 (13) vnv b blandet luft (05) nnv b klar luft 12,4 

2 nv 764,7 (12) nv laber b blandet luft (08) nv laber b overtrukken luft (13) sv b grå luft 

(18) sø b småregn 

(K) 

12,4 

3 nø 769,7 (13) nø m blandet luft (02) ø rm bygeluft (09) nø rm grå luft (19) nø m klar luft 

(K) På Komedien med Bartholin. 

12,2 

4 sø 774,3 (12) sø rm grå luft (01) ø 2 rm klar luft (21) øsø m grå luft 

(N) Rejst til Nærum i kold blæst. 

10,9 

5 s 776,3 (13) s rm klar luft (02) øsø b klar luft (10) ssø m driveluft (17) s m blandet luft 

(N) Spist hos Lemvigs med Kofods og Treschows. 

10,8 

6 sv 764,1 (13) sv 2 rm overtrukken luft (02) ssv rm blandet luft (08) ssv rm regn (10) vsv 

m grå luft og regn (21) vnv u overtrukken luft  

(N) Regnvejr og koldt. En af mine rosenstokke bærer roser. 

10,0 

7 vnv 767,7 (13) vnv b blandet luft (03) nv u klar luft (22) nv laber b klar luft 

(N) I Søllerød kirke. Spist hos Kofods. 

Elsmark på Als: ”de tog føllet ind”. 

11,4 

8 sv 769,9 (13) sv b grå luft (05) v ll grå luft 

(N) Spist hos hr. Treschow. 

11,2 

9 vnv 762,7 (11) vnv b grå luft (03) vsv m regnbyger (13) nnv 2 rm blandet luft 

(K) Rejst til byen med min kone. 

13,0 

10 v 762,3 (11) v liben b grå luft (01) nv liden b blandet luft (06) vnv liden b tyk luft og 

regn (13) nv laber b grå luft (19) vnv mest stille tåget og tyk luft 

Elsmark på Als: ”de såede rug”. 

13,0 

11 sv 756,9 (13) sv b overtrukken luft (05) ssv b tyk og tåget luft (09) sv rm regn (22) sv b 

tyk luft 

13,3 

12 vsv 746,7 (13) vsv m bygeluft (03) ssv 2 rm tyk luft og regn (09) vsv b blandet luft (18) 

ssv rm grå luft og regnbyger 

(N) 

13,3 

13 sv 744,9 (13) sv 2 rm bygevejr (01) vsv 2 rm regn (03) vsv storm bygeluft (07) vsv rm 

blandet luft (10) sv 2 rm bygeluft (14) vsv 2 rm driveluft (16) sv 2 rm regnbyger 

13,0 
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(21) vsv 2 rm klar luft 

(N) Varmt vejr og lynild. 

14 sv 747,9 (13) sv m driveluft (06) sv m blandet luft (09) vsv 2 rm blandet luft (18) ssv b 

klar luft (23) ssv b blandet luft 

(N) I Birkerød kirke, hvor hr. Gerhard Treschow prædikede. Før prædikenen 

brudevielse. 

11,7 

15 vsv 749,5 (13) vsv 2 rm bygeluft (01) ssv b blandet luft (05) ssv b grå luft 11,8 

16 vsv 756,9 (12) vsv rm grå luft (04) vsv m blandet luft (08) vsv rm grå luft (16) vsv stiv rm 

grå fugtig luft (20) vsv u grå fugtig luft 

(K) 

11,3 

17 v 748,6 (12) v laber småregn (04) vsv rm regn (08) v m regnbyger (16) v laber drive-

skyer (20) v laber regnbyger (24) v laber småregnbyger  

(N) 

Elsmark på Als: ”de tog de 2 heste ind”. 

10,2 

18 vnv 747,1 (12) vnv laber blandet luft (04) vsv laber nogle driveskyer (08) vsv laber blandet 

luft (16) v laber driveskyer (20) v lidet laber driveskyer (24) v lidet laber drive-

skyer 

(N) Ladet pode i 3 æbletræer. 

  8,9 

19 nv 752,7 (12) nv laber driveskyer (04) stille blandet luft (08) n rm regnbyger (10) nnø rm 

regnbyger (16) nnv b klar luft (20) vnv laber klar luft (24) vnv laber klar luft 

(N) Stærk nattefrost mellem fredag og lørdag (JER, dvs. fredag den 19. oktober 

og lørdag den 20. oktober).  

 8,2 

20 v 765,3 (12) v b klar luft (04) nv laber klar luft (08) nv laber klar luft (16) vsv b klar luft 

(20) vsv m nogle driveskyer (24) vsv rm blandet luft 

(N) Beset mine 2 damme på overdrevet. 

 6,9 

21 vnv 758,9 (12) vnv rm blandet luft (04) vsv stiv u grå luft (08) vsv rm regn (16) vnv m 

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

 8,3 

22 nv 753,1 (12) nv m driveskyer (04) vnv laber regn (08) vnv laber blandet luft (16) nnv m 

blandet luft (20) nnv b klar luft (24) n rm klar luft 

(N) Du Roger vælter uden for Hamborg og dør deraf. 

 7,4 

23 n 769,1 (12) n b diset stribet luft (04) n stiv revet rm klar luft (08) nø stiv m klar luft (16) 

n laber diset blandet luft (20) nv ll diset luft (24) var mest stille diset luft 

 6,0 
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(K)  

24 sv 767,7 (12) sv m grå kold luft (02) ssv mest stille diset luft (04) sv ll diset luft (08) sv 

laber blandet luft (16) sv stiv m grå kold luft (20) sv stiv m grå luft (24) sv m grå 

luft 

 5,8 

25 ssø 758,3 (12) ssø m og b blandet kold luft (04) ssv m og b blandet luft (08) sø m blandet 

luft (16) s b lidt regn (20) sv b blandet luft (24) sv b blandet luft 

 7,0 

26 sv 755,3 (12) sv laber grå luft (04) sv laber blandet luft (08) sv laber grå luft (16) vsv b 

nogen regn (20) vsv b nogen regn (24) vsv ll tyk luft 

(N) 

 8,3 

27 ønø 757,9 (12) ønø laber blandet luft (04) var mest stille blandet luft (08) n mest stille dri-

veskyer (16) øsø b blandet luft (20) ø rm småregn (24) ø rm småregn 

(N) De engelske indtager Quebec. 

 8,7 

28 ønø 758,3 (12) ønø stiv rm opklarende kold luft (04) nø u regnbyger (08) ønø stiv rm regn-

byger (16) nø rm klar kold luft (20) nø rm klar luft (24) var laber klar luft 

 6,0 

29 v 764,7 (12) v lidet laber diset luft (04) var laber klar luft (08) v ll diset luft (16) nv b 

driveskyer (20) nv laber driveskyer (24) nv laber driveskyer 

(N) Staffelts broder bliver kammerherre og staldmester med 1200 rdlr. i gage. 

 5,7 

30 nnø 752,5 (12) nnø m slud (04) vnv laber blandet luft (08) v var små regnbyger (16) nnø 

stiv u slud (20) nnø stiv u slud (24) nnø rm driveskyer og frost 

(K) 

 4,8 

31 n 766,1 (12) n laber klar luft (04) n m driveskyer og frost (08) n laber klar luft og frost 

(16) nnv laber snebyger (20) nnv laber opklarende luft (24) n laber klar luft og 

frost 

(K) I kancellikollegiet behandledes bl.a. den tyske kirke på Christianshavn, de 

unge jordemødres øvelse i Findelhuset (ifølge Nystrøm betegner Findelhuset 

egentlig et hittebørnshospital og her menes ”det frie jordmoderhus” i Gothersga-

de, som det netop på dette tidspunkt var besluttet skulle overflyttes til Frederiks 

hospital), Kratzenstein som eksaminator ved det medicinske fakultet, hjælp til 

fattigvæsenet, antagelse af en opvarterske i Børnehuset, lig i Norge, som står 

over jorden under ligprædikenen, og det kgl. segl for de amerikanske øer.  

 3,2 

 

Oktober 1759 

Temperatur: 9,6 gr. C 

Tryk: 759,7 mm Hg 
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 vind tryk  

November 1759 

 

Vejrligsobservationerne er fra fregatten ”Christiansøe” til ankers imellem Tre-

kroner og Kalkbrænderiet. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

Bolle Willum Luxdorphs observationer er fra hans dagbøger. Observationerne er 

foretaget i København (K). 

temp. 

1 nø 773,9 (12) nø laber klar luft (04) nø laber klar luft og frost (08) nø b klar luft (16) n la-

ber klar luft og frost (20) v ll klar luft (24) v ll klar luft 

(K) Stærk frost med nogen sne. 

 2,2 

2 v 776,1 (12) v laber overtrukken luft (04) nv ll klar luft (08) v laber overtrukken luft og 

frost (16) sv laber grå kold luft (20) vsv b og m blandet luft (24) vsv b og m 

blandet luft 

 2,6 

3 sv 775,1 (12) sv laber blandet luft (04) sv b blandet luft (08) v b grå luft (16) vsv laber 

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

 4,6 

4 sv 771,3 (12) sv laber grå luft (04) sv laber blandet luft (08) vsv lidet laber grå luft (16) 

sv laber grå diset luft (20) sv b grå diset luft (24) vsv b grå diset luft 

 4,6 

5 vsv 765,5 (12) ssv laber tåget luft (04) sv b tyk luft (08) sv laber tåget luft (16) vsv laber 

tyk fugtig luft (20) vsv m stadig småregn (24) vsv m fugtig luft 

(K) Kancellikollegiet spiste hos Hielmstiernes. 

 5,9 

6 vnv 755,1 (12) vsv frisk m driveskyer (04) vsv b fugtig luft (08) vsv laber fugtig luft (16) 

vnv m driveskyer (20) vnv laber driveskyer (24) nnv lidet laber driveskyer 

 7,4 

7 nnø 753,6 (12) nnø lidet laber blandet kold luft (04) n laber blandet luft (08) ønø laber 

blandet luft (20) ssø ll driveskyer (20) ssø ll driveskyer (24) ssø ll driveskyer 

(K) Slag mellem de preussiske og østrigske, 16.000 mand stærke, som må træk-

ke sig tilbage. 

 5,9 

8 ø 752,7 (12) ø rm driveskyer (04) ssø laber diset luft (08) ø m blandet luft (16) nø stiv 

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

 4,6 
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(K) Russerne trækker sig tilbage til Polen. 

9 ønø 755,3 (12) ønø laber blandet luft (04) ø stiv m blandet luft (08) ø m blandet luft (16) 

nv laber blandet luft (20) v ll grå luft (24) v ll grå luft 

 4,6 

10 ssv 734,7 (12) ssv u stadig regn (04) var blandet luft (08) s rm regn (16) vsv m opklarende 

luft (20) v m driveskyer (24) v m og b blandet luft 

 4,9 

11 vsv 737,3 (12) vsv m driveskyer (04) sv m og b blandet luft (08) sv b blandet luft (16) nv b 

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

 4,1 

12 vsv 740,3 (12) vsv m driveskyer (04) v b driveskyer (08) v b driveskyer (16) vsv m og b 

driveskyer (20) sv laber klar luft (24) sv laber nogle driveskyer 

(K) I kancellikollegiet, der spiste hos Stampes, behandledes bl.a. bygning af 

Aalborg rådstue, lejermålsbøder, baroniet Wintersborg, Nykøbing hospitals for-

standere, norske grænsekort og ægteskaber på Endelave. 

 3,6 

13 sv 742,5 (12) sv rm (04) vsv b driveskyer (08) vsv m driveskyer (16) ssv rm blandet luft 

(20) sv rm blandet luft (24) sv m og b grå fugtig luft 

(K) Min svoger Caspar Junge døde den 30. oktober. 

 3,5 

14 sv 742,9 (12) sv laber driveskyer (04) vsv b grå fugtig luft (08) sv laber driveskyer (16) 

var ll driveskyer (20) øsø laber overtrukken fugtig luft (24) sø b og m opklaren-

de luft 

 3,6 

15 nø 755,7 (12) nø stiv rm driveskyer (04) ønø stiv rm blandet luft (08) ønø stiv rm blandet 

luft (16) nø stiv rm blandet luft (20) nø stiv rm blandet luft (24) nø stiv rm blan-

det luft 

 3,1 

16 øsø 769,1 (12) øsø laber blandet luft og frost (04) nø rm blandet kold luft (08) øsø rm 

blandet luft (16) ønø laber driveskyer og frost (20) ønø laber b driveskyer (24) 

ønø laber b klar luft 

 1,9 

17 nø 772,7 (12) nø laber b klar luft (04) ønø laber b klar luft (08) ønø laber b klar luft (16) 

nv laber b klar luft og frost (20) n b klar luft (24) n b klar luft 

(K) Frostvejr. 

 0,9 

18 ø 772,5 (12) ø stiv m blandet luft og frost (04) nnø laber klar luft og frost (08) nnø laber 

klar luft og frost (16) nø stiv m blandet luft og frost (20) ø stiv m grå luft og 

frost (24) sø m grå luft 

 0,7 

19 ø 771,3 (12) ø laber blandet luft (04) sø b blandet luft (08) sø b blandet luft (16) vsv la-

ber små snebyger (20) øsø rm stærkt snefald (24) øsø rm grå luft 

Kancellikollegiet spiste hos Knuths. I societetet forelæstes over Suhms afhand-

ling om, at Svend Tveskæg døde i 1014. 

 1,5 
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20 sø 764,9 (12) sø rm driveskyer og frost (04) sø rm blandet luft og frost (08) sø rm blandet 

luft og frost (16) øsø rm driveskyer og frost (20) øsø rm driveskyer og frost (24) 

nø rm driveskyer og frost 

-0,3 

21 ønø 755,1 (12) ønø rm nogen sne (04) nø stiv rm driveskyer og frost (08) ønø rm stribet 

luft og frost (16) nø stiv m blandet luft og frost (20) ø stiv m blandet luft og frost 

(24) ø stiv m blandet luft og frost 

(K) Været på kollegium hos Hee vedrørende metafysikken og Euclids elementa. 

-0,3 

22 nø 754,9 (12) nø laber blandet luft og frost (04) ønø b blandet luft og frost (08) ønø laber 

blandet luft og frost (16) nnv b blandet luft og frost (20) nø b nogle driveskyer 

og frost (24) nø laber nogle driveskyer og stærk frost 

-0,5 

23 nv 756,1 (12) nv ll klar luft og frost (04) nnø laber nogle driveskyer og stærk frost (08) 

nnø laber nogle driveskyer og stærk frost (16) v ll blandet luft og frost (20) v ll 

blandet luft og frost (24) v ll blandet luft og frost 

(K) Kollegium hos Hee. 

-1,4 

24 vsv 759,1 (12) vsv laber blandet luft og frost (04) vsv laber blandet luft og frost (08) vsv 

laber blandet luft og frost (16) v laber driveskyer og frost (20) vsv b klar luft og 

frost (24) vsv b nogle driveskyer 

-1,1 

25 sv 761,5 (12) sv rm blandet luft og frost (04) sv rm blandet luft (08) sv rm blandet luft og 

frost (16) sv stiv rm blandet luft og frost (20) sv rm snefald (24) sv rm snefald 

-0,5 

26 v 752,4 (12) v ll tåget luft sørøg (04) v b og laber tyk luft (08) v ll tåget luft og sørøg 

(16) sv stiv m tåget fugtig luft (20) vsv stiv m opklarende luft (24) v m klar luft 

(K) Kancellikollegiet spiste hos mig. I Societetet forelæstes over Suhms afhand-

ling om de norskes handel i de hedenske tider. 

 1,2 

27 nv 755,7 (12) nv stiv m klar luft (04) vnv m klar luft (08) vnv b klar luft (16) vnv stiv m 

klar luft (20) vnv b klar luft og nordlys (24) vnv b klar luft 

 2,5 

28 sv 740,9 (12) sv rm regn (04) var overtrukken luft (08) ssv m grå luft (16) v u regn (20) 

nv u driveskyer (24) nv u driveskyer 

(K) Spist ved marskalktaflet. 

 3,1 

29 vnv 747,1 (12) vnv b nogen regn (04) nv stiv u driveskyer (08) vnv rm nogen regn (16) 

vnv laber grå luft (20) vnv laber grå luft (24) vnv laber grå luft 

(K) Preusserne indtager Dresden, de allierede indtager Münster. 

 2,9 

30 vnv 757,9 (12) vnv laber grå luft (04) vnv laber grå luft (08) vnv laber blandet luft (16) vnv 

laber grå blandet luft (20) vnv lidet laber diset luft (24) vnv lidet laber diset luft 

 2,1 
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November 1759 

Temperatur: 2,6 gr. C 

Tryk: 757,4 mm Hg 

 

 vind tryk  

December 1759 

 

Vejrligsobservationerne fra den 1.-19. december er fra fregatten ”Christiansøe” 

på Københavns rhed. 

Vindobservationerne fra den 20.- 31. december er fra Dansk historisk Almanak 

(vedrørende København).  

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

Bolle Willum Luxdorphs observationer er fra hans dagbøger. Observationerne 

er foretaget i København (K). 

temp. 

1 n 765,7 (12) n lidet laber tåget luft (02) var diset luft (04) n laber diset luft (16) sv laber 

grå luft (20) sv m blandet luft (24) sv m blandet luft  

 1,5 

2 sv 748,9 (12) sv m og b grå fugtig luft (04) sv rm regn (08) sv rm grå fugtig luft (16) sv b 

grå fugtig luft (20) ssv ll blandet luft (24) ssv ll blandet luft 

(K) Den tyske kirke på Christianshavn indvies. 

 1,9 

3 ø 755,3 (12) ø laber grå luft (04) var mest stille blandet luft (08) ø laber grå luft (16) ø 

laber grå fugtig luft (20) ø b grå fugtig luft (24) ø b grå fugtig luft 

(K) Kancellikollegiet spiste hos Hielmstiernes. Møde i societetet, hvor der be-

handledes kornmodslyn i Findmarken, selv om sneen lå i usædvanlig mængde 

til midt i juni og bomuld på træer. 

 2,8 

4 øsø 757,9 (12) øsø laber blandet luft (04) ø laber blandet luft (08) ønø laber blandet luft 

(16) øsø laber grå fugtig luft (20) øsø laber grå fugtig luft (24) sø ll grå fugtig 

luft 

(K) Det siges, at prinsesse Louise har fået småkopper. 

 2,3 

5 ønø 756,9 (12) ønø b slud (04) ø ll grå fugtig luft (08) ø laber småregn (16) nnø b lidt sne 

(20) nnø b blandet luft (24) nnø m driveskyer og frost 

 1,9 
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(K) Prinsesse Caroline får småkopper. 

6 ønø 760,1 (12) ønø m driveskyer og frost (04) nnø m driveskyer og frost (08) nø b drive-

skyer og frost (16) nø stiv m driveskyer og frost (20) ø b klar luft og frost (24) ø 

b klar luft og frost  

 0,8 

7 sv 757,1 (12) sv rm snebyger (04) var mest stille klar luft og frost (08) v b blandet luft og 

frost (16) v m slud (20) vnv b blandet luft (24) var laber opklarende luft 

 0,2 

8 var 761,3 (12) var lidet laber klar luft og frost (04) nø m klar luft og frost (08) nø laber 

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

(24) nv laber driveskyer 

 0,5 

9 nnø 757,1 (12) nnø laber klar luft og frost (04) n laber klar luft og frost (08) nnø laber klar 

luft og frost (16) nnø laber overtrukken luft og frost (20) nnø laber overtrukken 

luft og frost (24) var laber overtrukken luft og frost 

 0,7 

10 var 753,6 (12) var mest stille lidt sne og stærk frost (04) øsø laber grå luft (08) øsø laber 

grå luft (16) nnv laber stærkt snefald og frost (20) n ll blandet luft og stærk frost 

(24) var ll blandet luft og stærk frost 

(K) Kancellikollegiet spiste hos Stampes. Den franske flåde slås af den engel-

ske. 

-0,1 

11 ø 757,9 (12) ø laber blandet luft og stærk frost (04) var laber blandet luft og stærk frost 

(08) ø laber blandet luft og stærk frost (16) ø laber blandet luft og stærk frost 

(20) ø stiv m blandet luft og stærk frost (24) ø stiv m blandet luft og stærk frost 

-2,0 

12 ønø 768,6 (12) ønø stiv m blandet luft og stærk frost (04) nø rm driveskyer og stærk frost 

(08) nø rm driveskyer og stærk frost (16) nø rm blandet luft og stærk frost (20) 

nø rm driveskyer (24) ø m og b driveskyer 

-2,8 

13 ønø 771,7 (12) ønø ll nogle driveskyer og frost (04) var laber driveskyer og frost (08) var 

laber driveskyer og frost (16) ønø ll klar luft og frost (20) stille klar luft og frost 

(24) stille klar luft og frost 

-3,0 

14 v 766,1 (12) v lidet laber klar luft og stærk frost (04) stille klar luft og frost (08) stille 

klar luft og frost (16) nv laber blandet luft og stærk frost (24) v laber klar luft og 

stærk frost 

(K) Ingen underskrifter, da kongen er forkølet.     

-3,6 

15 v 765,1 (12) v lidet laber grå rimet luft (04) stille klar luft og stærk frost (08) stille klar 

luft og stærk frost (16) vnv laber grå luft og lidt frost (20) vnv laber grå luft og 

lidt frost (24) vnv laber grå luft og lidt frost 

-3,2 

16 nø 767,7 (12) nø laber grå luft og ingen frost (04) vnv ll rimluft (08) vnv ll rimluft (16) 

øsø b grå luft (20) ø laber grå luft (24) ø laber grå luft 

-1,7 
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(K) I Helliggejst kirke. Om aftenen hos Hielmstiernes. 

17 stille 768,6 (12) stille grå luft (04) stille grå luft ingen frost (08) stille grå luft (16) stille grå 

luft ingen frost (20) stille grå luft (24) stille grå luft. Fregatten ises ind i flåden. 

(K) Kancellikollegiet spiste hos mig. I kancellikollegiet behandledes bl.a. repa-

ration af Fredericia rådhus, afprøvning af skibsankre, fjernelse af heden uden for 

Ribe og at døde børn ikke må bringes til Jordmoderhuset. 

-1,1 

18 stille 763,3 (12) stille grå luft (04) stille grå luft ingen frost (08) stille grå luft (16) var mest 

stille grå luft (20) var mest stille grå luft (24) stille grå luft 

-1,1 

19 s 758,3 (12) s mest stille grå luft (04) sø mest stille grå luft (08) s mest stille grå luft  -1,3 

20 sø 757,1  -1,5 

21 uvis 759,3 (K) Mellem kl. 11 og 12 om aftenen fornam vi to eller tre stærke stød i Køben-

havn som af jordskælv. Det samme mærkedes på Frydenlund og i Nærum, lige-

ledes i Slesvig samt i Christiania, Moss og andre steder i Norge, hvor fiskerne 

berettede, at vandet var lunkent, selv om det var stærk frost. Provst Bützow 

(JER, stiftsprovst Henrik Christopher Bützow, død 1763) skal have spået dette 

jordskælv 4 uger før af de observationer, han havde gjort om vejrliget for 30 år 

siden, da vi også havde jordskælv (JER, der har altså været jordskælv ca. 1729). 

Vesuv brænder. 

Vejle og Limfjorden: Om aftenen stille og tyk luft, is på Vejle fjord og Limfjor-

den. 

-1,0 

22 uvis 759,9 (N) 

”Høy Ædle Hr. Biskop - Præsteindberetninger om jordskælvet den 21.-22. de-

cember 1759”( 1999, ved Erling Bondesen og Inge Wohlert): Ved midnat natten 

mellem den 21. og 22. december indtraf en stærk jordrystelse.*) 

-1,0 

23 s 760,3  -1,0 

24 sø 755,1 (N) Stærk storm fra SØ. -0,7 

25 ø 760,9 (N) I Søllerød kirke. Spist hos Lemvigs. Der blev takket i byens kirker for Hans 

Majestæts helbredelse. Sygdommen var småkopper, selv om justitsråd Brun skal 

have sagt, at kongen allerede havde haft dem, da han var barn, da Brun allerede 

den gang var ved kongen. 

-1,1 

26 ø 762,5  -2,8 

27 ø 755,7 (K) -2,6 

28 n 755,7 (K) Været på Komedien og set den engelske linedanser. -2,0 
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29 ø 754,9  -1,7 

30 ø 754,1 (K) I Aalborg har der været et stærkt jordskælv (JER, der menes jordskælvet 

den 21.-22. december), så at Budolphi kirke er revnet og flere kirker deromkring 

har taget skade. 

-1,2 

31 sø 740,3 (K) Kancellikollegiet spiste hos Hielmstierne. 

Vejle: Stærk storm fra NØ i nogle dage. 

 0,2 

 

December 1759 

Temperatur: -0,8 gr. C 

Tryk: 759,2 mm Hg 

 

 

*) Der henvises til denne spændende bog med præsteindberetningerne om jordskælvet, samtidens 

forklaringer derom samt moderne forklaringer. Her skal kun bringes 2 beskrivelser 1) sognepræst 

Fogs beretning af 18. januar 1760 fra Højelse sogn: ”Da jordskælvet imellem kl. 12 og 1 natten 

mellem den 21. og 22. december 1759 ytrede sig, var jeg faldet i den tryggeste søvn, så at jeg 

aldeles ikke mærkede dertil; Stuepigen, som lå på 2. etage, bemærkede det ene stød så meget desto 

stærkere, som bevægelsen dér des mere ytrede sig; da det kom hende for, var det som om det 

ganske høje hus skulle falde sammen. Skade skete der Gud ske lov ikke, og hvad jeg har fra andre, 

er dette det eneste, der er at berette. 2) sognepræst Hegelunds beretning af 30. december 1759 fra 

Vallø sogn: ”Jordskælvet er bemærket i Vallø og Tårnby sogne, jeg selv vågnede ved at sengen 

rystede under mig, mens der hørtes en stærk susen i luften, som dog kun varede ½ minut, så blev alt 

atter stille. Jeg har underretning fra andre, som enten stadig var oppe eller lige havde lagt sig og var 

vågne, at jordskælvet skal have været ca. kl. 0,30 til 0,45, at det ytrede sig ved 2 stød, hvoraf det 

første var stærkere end det andet og med et kort mellemrum imellem, at det første varede længere 

end det andet, at vinduerne og hvad der hang i husene i syd og nord skal især have bevæget sig, 

hvoraf jordskælvets retning kan konstateres, at ingen skade, Gud være lovet, er sket i de to sogne, 

og at der ikke observeredes noget særligt ved de to jordskælv uden en stærk brusen i luften”. 

 

I ovennævnte bog omtales, at i København og på det østlige Sjælland kunne ældre mennesker huske 

et jordskælv den 11. februar 1709. Også det store jordskælv i Lissabon i 1755 mærkedes i Køben-

havn, men kun svagt. Endvidere omtales, at professoren i astronomi Christian Horrebow i en 

afhandling fra 1765 taler om, at det var bemærkelsesværdigt, at der i 3 á 4 år før jordskælvet i 

Danmark har været en usædvanlig tørke, hvor vandløbene var begyndt at tørre ud, og kornet var 

været dyrt. En tilsvarende tørke og ligesådan vejrlig har man set i Jylland forud for jordskælvet i 

1745. På observatoriet i København var der i december 1759 mange dage med helt stille vejr og 8 

dage med tykt og stille vejr. Ved jordskælv plejer temperaturen at stige, på selve jordskælvsnatten 

var det 0 2/3 grader frigorius og om morgenen 0 ¾ grader frigorius. Luften skulle blive varmere 

under jordskælvet og var da også 1 til 2 grader varmere nogle dage før og nogle dage efter. Luften 
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var meget urolig, og der indfaldt fugtigt vejr med sne og blæst, hvilket de der i de næstfølgende 

helligdage havde lang vej til kirken kan erindre sig. Det fugtige vejr fortsatte helt ind i 1761 med 

meget mere regn, blæst og ild-fænomen, end man kan erindre sig at have haft i mange år forud, og 

søerne fyldtes efter den lange forudgående tørke.   
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VEJRET I 1760 

 

 

1760 Temperatur 7,6 gr. C. Isvinter. Man kører over isen til Skåne den 18. januar. Meget solfattig 

og regnfuld sommer. Regnfuldt forår og efterår. Østenstorm og stormflod ved Køge den 13. oktober 

efterfulgt af vestenvindsstorm den 18. oktober. Solformørkelse den 13. juni. 

Januar 

 

Meget kold.  

Især stærk frost fra den 4.-17. 

med konstant NØ-vind, i resten 

af måneden vestenvind. Om-

slag til tøvejr den 27. 

 

Den 18. kører man over isen til 

Skåne. Storebælt er også fuld 

af is. Den 24. bliver der atter 

åbent vand i midten af Øre-

sund. 

 

Temperatur: - 2,6 gr. C 

Februar 

 

Kold.  

Frostvejr indtil den 9. og fra 

den 18.-27. Tøvejr fra den 10.-

16., og den 28. og 29. 

 

Helt usædvanligt lavt lufttryk 

den 16.  

 

På ny megen is i Øresund den 

24. 

 

Temperatur: -0,6 gr. C 

Marts 

 

Meget kold. 

En del norden, NØ- og NV-

vind.  

 

Højt flodvande ved Ribe den 7. 

 

Temperatur: 1,0 gr. C 

April 

 

Kold. 

Sne- og haglbyger fra den 1.-3. 

Varmt fra den 21. 

 

Megen nordenvind, især fra 

den 24. 

 

Tordenvejr den 22. 

 

Regnfuld måned. 

 

Temperatur: 4,9 gr. C 

Maj 

 

Meget kold. 

Meget koldt vejr med en del 

haglbyger og norden- og østen-

vind indtil den 14. Sommervejr 

fra den 27.-31. 

 

Meget solfattig. 

 

Meget regnfuld måned. 

  

Temperatur: 9,5 gr. C 

Juni 

 

Varm.  

Varmt sommervejr med nord-

lig vind indtil den 10. Koldt 

vejr fra den 14.-18. med SV-

vind. 

 

Højtryksvejr indtil den 11. 

 

Regnfuld måned. 

 

Solformørkelse den 13. 

 

Temperatur: 15,2 gr. C 

Juli 

 

Meget varm. 

Varmt fra den 1.-8. og fra den 

August 

 

Normal. 

Varmt fra den 1.-9., meget kø-

September 

 

Meget varm.  

Sommervejr fra den 7.-21. 
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12.-20. Resten af måneden var 

kold. Kortvarige hedebølger fra 

den 4.-7. og den 15. og 16. 

 

Solfattig. Kun lidt sol fra den 

15.-28. 

 

Megen norden- og NV-vind. 

 

Regnfuldt fra den 20. 

 

Temperatur: 16,8 gr. C 

ligt fra den 13.-20. og igen fra 

den 26.-31. 

 

Ekstrem solfattig. Mange over-

skyede dage. 

 

Megen SV-vind. 

 

Meget regnfuld. 

 

Temperatur: 15,8 gr. C 

 

Højt lufttryk fra den 5.-18.  

 

Regnfuldt fra den 25. 

 

Temperatur: 15,4 gr. C 

Oktober 

 

Normal.  

Usædvanligt varmt indtil den 

12., derefter koldt i resten af 

måneden. 

 

Solfattig. 

 

Voldsom østenstorm den 13. 

og 14. med usædvanlig høj 

vandstand ved Århus. NV-

storm den 18. 

 

Regnfuld måned. 

 

Ifølge www.vang-hansen.dk 

/hammershus Tingbog/Stran-

dinger.htm. optegnedes den 22. 

oktober 1760 følgende forkla-

ring om en hollandsk smakke, 

der var kommet fra Sct. Peters-

borg med hamp og jern og 

strandet: Vi sejlede ned langs 

Øland den 12. oktober, hvor 

det blæste op til stiv kuling. 

Dagen efter den 13. oktober 

blæste det så hårdt, at de måtte 

November 

 

Kold.  

Megen vestenvind. 

 

Lavt lufttryk fra den 2.-23., 

herunder ekstremt lavt lufttryk 

den 21. 

 

Regnfuld måned. 

 

Temperatur: 4,2 gr. C 

December 

 

Varm.  

Vinterligt fra den 5.-12. med 

nordlige vinde og sne. Meget 

lunt fra den 25. 

 

Meget lavt lufttryk.  

 

Megen SV-vind. 

 

Storm fra den 25.-27. 

 

Meget nedbørsrig måned. 

 

Juleaften: Lunt, blæsende med 

regnbyger. Intet snedække. 

 

Nytårsaften: Søndenvind og 

lunt. Intet snedække. 

 

Temperatur: 2,2 gr. C 
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stryge foksejlet, og de sejlede 

mod syd med en ØSØ-vind 

med storm. På eftermiddags-

vagten så de Bornholm i VSV- 

retning. De satte fokken og 

stormklyveren til for at komme 

syd om Bornholm, men det 

lykkedes ikke. Kl 18 havde de 

Christiansø VSV ¼ mil foran 

dem. De forsøgte så at komme 

nord om Bornholm. Kl. 19 gik 

loj(?)bommen i stykker, så fok-

ken, og de kunne ikke styre 

skibet. Da de kom tæt ved kys-

ten, drejede skibet for vinden, 

og en styrtsø slog klyvfokken i 

stykker. De kastede anker på 

ca. 20 favne vand, men anker-

tovet sprang. De drev mod 

stranden, og efter 3-4 stød fik 

de vand på 3 til 4 fod i skibet. 

Strandingen skete kl. 22 så tæt 

ved land, at folk kunne komme 

dem til hjælp. Men søen var så 

hård, at de ikke kunne redde 

skibet. Kl. 02 den 14. oktober 

forlod de skibet i deres båd. 

Det blev bevidnet, at det var 

stærk østenstorm med stærk 

regn. 

 

Det bevidnedes senere, at det 

den 13. oktober var et for-

skrækkeligt hårdt stormvejr 

med vinde af SØ og ØSØ. 

Vidnerne kom til stranden kl. 

22, hvor de fandt smakken ”De 

fire brødre” strandet ved Sand-

vig. De gjorde deres bedste for 

at redde besætningen i den 
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stærke pålandsstorm.Trosser 

blev fastgjort om livet på nogle 

af de redningsfolk, som gik i 

vandet for at fange det tov, der 

var smidt i vandet fra skibet.Kl 

02 blev folkene reddet i land. 

Skipperen havde fået et hul i 

hovedet, der blødte kraftigt. 

Dagen efter var vidnerne 

kommet ombord på skibet, 

hvor de kunne konstatere, at 

bomme, sejl og fokken var 

slået i stykker, og at der var 

ligeså meget vand inde i skibet 

som udenfor. Det var et held, at 

skibet ikke var strandet lidt 

nord eller lidt syd for stedet. I 

såfald var det blevet slået i 

stykker på klipperne og det 

havde været umuligt at redde 

mandskabet. 

 

Af Efterretninger om Gammel-

kjøgegaard og Omegn samlede 

af Franziska Carlsen, 2. del 

(København 1878) omtales 

ovennævnte storm s. 82. 

”Dette år, 1760 den 13de okto-

ber, rasede her i egnen om 

Gammelkjøgegaard en meget 

stærk storm og vandflod. 

Underretning herom fik grev-

inde Meyerfeldt i et brev fra C. 

Brasch af den 18. oktober 

1760. At den 13. oktober be-

gyndte at rase en så stærk 

storm, som ingen erindrede 

magen til; søen voksede med 

en østenvind så stærk, at den i 

24 timer stod 12 fod højere end 
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sædvanligt og dermed forårsa-

gede en oversvømmelse over 

alle ved stranden liggende mar-

ker. I Køge havde vandet ned-

brudt et af købmændenes pak-

huse. Ved Gammelkjøgegaard, 

som var omfyldt med vand, 

stod vandet 2 alen højt op på 

den storesalslængde, og det 

havde nedrevet dæmningen ud 

til Køge å. Stormen havde re-

vet både tage og træer over en-

de og forårsaget en ubodelig 

skade på søfarende. På Køge 

Bugt var strandet 6 skibe, hvor-

af det ene var løbet ind på Kjø-

ge gade og et andet lå oppe på 

Københavnsvejen, nogle hun-

drede skridt fra søen. Han 

skriver, at den dag han skrev 

dette brev, den 18. oktober, 

vedblev det hårde vejr endnu, 

men med vestenvind, som var 

endnu stærkere end før, og en-

der beretningen om denne 

slemme storm og vandflod med 

”Gud se i nåde til os og stille 

dette forfærdelige vejr.”   

 

Temperatur: 9,3 gr. C 

 

 

Om formørkelser 

 

Udi nærværende år 1760 sker 3 formørkelser, én udi solen og 2de udi månen. Solens formørkelse 

indfalder den 13/6 og begynder kl. 7,44 formiddag, er størst kl. 8,35, da hen ved halvparten af solen 

bliver formørket og endes kl. 9,29. De første månens formørkelse indfalder den 29/5 og begynder 

kl. 10,02 eftermiddag, er størst kl. 10,31, da ikke meget over en fjerde og tyvende del af månen og 

endes formørkelsen kl. 10,59. Den anden månens formørkelse indfalder den 22/11 kl. 8,38 efter-
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middag, er størst kl. 9,52, da lidet over halvparten af månen går ind i jordens skygge, og omsider 

endes formørkelsen kl. 11,07 
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Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender som kilde til ÅRET 1760 

 

 

ÅRET 1760 

 

 

Stockholm, 31. december 1759 

 

Det omtales, at jordskælvet ramte hele Sverige syd for Stockholm. Jordskælvet fandt sted den 22. 

december 1759 kl. 01. 

 

København, 7. januar 1760 

 

Fra Oure Præstegård mellem Nyborg og Svendborg berettes om bemeldte jordskælv: ” Direktionen 

syntes at være fra vesten til østen. Efter bevægelsen hørtes 2 tordenskrald efter hinanden, og de, 

som løb ud under åben himmel, sagde, at det lynede stærkt. Luften var stille, uklar og mild og blev 

ligeså dagen efter. Barometret viste ingen forandring, enten ved at stige eller falde.” 

 

Avertissement 

 

I morgen udgives i De berlingske Arvingers Bogtrykkeri No. 16 af Ugebladet Anti-Drømmeren. 

 

København, 11. januar 1760 

 

På Sjælland har en fattig husmandskone på en gang født 1 dreng og 2 piger, alle friske og velskabte, 

som levede i 5 uger, men siden døde inden 2 dage, formentlig af hunger, da forældrene var fattige. 

 

I Holboe herred er et barn født uden overlæbe og med en spids tand på hver side af den nederste 

tandgjord, hvorover det ej kunde die og derfor strax døde. 

 

København, 18. januar 1760 

 

Isen ligger nu mellem Sjælland og Skåne, såvel ved Helsingør som hér, så at man ved det første sted 

både har gået og kørt derover. Ligeledes er Bæltet mellem Korsør og Nyborg fuldt af is. 

 

London, 28. december 1759 

 

Fra Tralbe i Irland berettes følgende: Et norsk skib, som skulle gå til Galloway i Skotland med en 

ladning brædder og havde 8 mand ombord strandede den 2. december 1759 ikke langt fra Balby 

Longane, efterat det undervejs havde udstået en gruelig storm og derved mistet sit kompas. Mangel 
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på levnedsmidler bragte omsider skipperen og styrmenden til den grumme beslutning at æde 5 af 

deres folk, hvis benrader de hæftede til masten med søm, den sjette mand døde, førend de andre 

lagde hånd på ham. Skipperen og styrmanden forenede sig, at de ville skåne hinandens liv og tak-

nemmelig oppebie deres skæbne. Dog tvang hungeren dem til, at hver af dem huggede 5 fingre af 

deres venstre hånd for ved samme at give skibstømmeret, som de måtte æde, nogen smag. Disse 

tvende komme endda levende til lands, men døde strax derefter, uagtet al den omsorg man anvendte 

til deres helbredelse. En stor del af ladningen er bjærget. (JER, en nytårshistorie ?). 

 

Stockholm, 17. januar 1760 

 

På observatoriet i Upsala har man den 11. januar 1760 fået øje på en liden komet, hvilken også er 

bleven set hér på observatoriet. Den skal allerede et par dage forud være set i Orions Skjold som en 

liden, dog tydelig lysplet. Den har siden den 12te opholdt sig i Hornfiskens Hoved og er nu så 

aftaget i sit skin, at den i går aftes den 16. januar næppelig kunne ses med blotte øjne. 

 

København, 24. januar 1760 

 

Den stærke vestlige og nordvestlige vind, som har i nogle dage hér været, har til dels brækket isen 

hér på Rheden og i Sundet, så at vandet i midten er åbent. Men da vandet er fuldt af drivis, og isen 

ligger ellers ved landet, så er overfarten meget besværlig. 

 

København, 25. januar 1760 

 

I går var der første gang bal efter Hans Majestæts sygdom. 

 

Hannover, 18. januar 1760 

 

På grund af den stærke frost, som har været den 12. og 13. januar, skal i denne egn (dvs. Sachsen) 

adskillige være fundne døde på vejene; og en del andre have mistet næse og ører. 

 

Erfurt, 19. januar 1760 

 

Uagtet den nærværende kulde… 

 

Sachsen, 17. januar 1760 

 

Mange huse nedrives, for at man kan betjene sig af træværket mod den forskrækkelige kulde. 
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Helsingør, 31. januar 1760 

 

Her på Rheden og i Sundet har man nu ved den sjællandske side åbent vand; men på den skånske 

side skal isen endnu ligge et godt stykke ud fra landet, hvorved den ved vestlige vinde er sammen-

drevet.    

 

København, 11. februar 1760 

 

Fra Helsingør berettes under den 10. februar, at der på den svenske side af Sundet ligger en mængde 

drivis. 

 

Sct. Petersborg, 18. januar 1760 

 

Efter det kejserlige akademis prøver har man hér den 14. december 1759 og de følgende dage haft 

en stærkere kulde end i årene 1709 og 1740. Man har og som tilforn meldet, fået vished om, at 

quægsølv selv kan fryse til et fast legeme, når man forøger den naturlige kulde ved kunst, for hvil-

ken erfarenhed man har hr. professor Braun at takke. 

 

Korte efterretninger 

 

Fra Luxembourg meldes, at en bondemand Ponge le Page er død 121 år gl. 

 

I Bern skal et pigebarn på 9 år have gjort barsel. 

 

Helsingør, 24. februar 1760 

 

På grund af den på ny indfaldne kulde, er Sundet heromkring ved Helsingør nu atter i disse dage 

blevet opfyldt me en hob is, der hindrer overfart. 

 

København, 10. marts 1760 

 

Fra Ribe meldes under 7. marts, at der er høje flodvande ved Sneumbro. 

 

Helsingør, 20. marts 1760 

 

Den 17. marts kl. 17 var vinden i SSØ. 
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København, 28. april 1760 

 

Fra Altona berettes, at tordenen den 21. april om natten er slået ned i Altona og i adskillige steder 

ved Hamborg. 

 

København, 16. juni 1760 

 

Fra Gudbrandsdalen berettes, at der den 29. maj kom sådan en skrækkelig regn, at elven fra Gusdal 

i en tid af 5 kvarter voksede 7 alen. Gamle folk, hvoriblandt der kan være de, som ere henved 100 år 

gamle, kunne ikke erindre sig en sådan regn. Vandfloden skyldtes dels, at sneen smeltede, dels det 

voldsomme regnskyl. 

 

København, 11. juli 1760 

 

Fra Fredericia berettes den 2. juli 1760: Kolonister kommer nu til de øde heder i Jylland, der nu i 

over 300 år ej har været dyrkede. 

 

København, 24. oktober 1760 

 

Fra Århus berettes, at der den 13. oktober om middagen rejste sig en stærk storm af østen, som 

vedvarede i 24 timer. Vandet stod usædvanligt højt. 

 

København, 21. november 1760  

 

Det var i tirsdags eftermiddag den 18de i denne måned, da hele hoffet og alle nærværende tro un-

dersåtter den største bedrøvelse påkom, idet Hans Majestæt vores allernådigste konge, den ulykke 

på Jægersborg hændtes, at allerhøjstsamme, ved at stige af hesten nedenfor slotstrappen ved et falsk 

trin brækkede højre ben. Ved denne ulykkelige hændelse var det en lykke, at bruddet skete lige, og 

at Hans Majestæt hastig blev forbunden, så at allerhøjstsamme befinder sig, Gud være lovet, så vel 

som efter omstændighederne kan ønskes.  
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 vind tryk  

 

Januar 1760 

 

Vindobservationerne er fra Dansk historisk Almanak (vedrørende København).  

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

Bolle Willum Luxdorphs observationer er fra hans dagbøger. Observationerne er 

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

temp. 

1 sv 738,9 (K) Spist hos geheimeråd Holst.  1,3 

2 nø 739,7 (K) Været hos Hee, der er syg og hypokonder.  0,7 

3 nø 748,6  -0,3 

4 nø 754,7 (K) Hielmstiernes søn dør. Spist til middag hos geheimeråden. -1,3 

5 nø 756,3  -3,4 

6 nø 760,9  -4,8 

7 nø 764,9  -6,5 

8 nø 770,3 (K) Stærk frost. Thermometrum Reamur står på 11 grader frigoris. -6,5 

9 nv 773,9 (K) Rimfrost og tåge. -5,5 

10 nø 772,7 (K) Mandagsposten kom om morgenen (ifølge Nystrøm var den 10. januar en 

torsdag). 

-5,2 

11 nø 775,7 (K) Kongen spiste offentlig. -4,8 

12 nø 782,3  -4,9 

13 ø 770,7  -5,2 

14 nø 758,9 (K) Kancellikollegiet spiste hos mig. I societetet oplæstes en anonym afhandling 

om jordskælv, hvori var noget mod Pontoppidan. 

-5,5 

15 nø 760,5  -5,5 

16 nø 769,5 (K) Tilsagt at ise (JER, dvs. hakke isen op på fortovet eller i gaden, det har såle-

des været isglat), dog ikke af magistraten. Begyndt at tø. 

-4,8 
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17 v 767,7 (K) Fredags- og mandagsposten ankommer fra Hamborg (ifølge Nystrøm var 

den 17. januar en torsdag). 

-4,4 

18 v 763,3 (K) Snedorff, Cramer, Rothe, Langebech, Horrebow, Carstens og Falsen spiste 

hos os om aftenen. 

København: Man er gået og kørt over isen fra Helsingør til Skåne. 

-1,2 

19 v 769,7 (K) Spist hos Hielmstiernes, fruens geburtsdag. 

København: Storebælt er fuld af is. 

-1,7 

20 v 771,9 (K) I Helliggejst kirke. Spist om aftenen hos Gluds, hans bryllupsdag. -1,2 

21 sv 765,1 (K) Kancellikollegiet spiste hos Hielmstierne. I kollegiet behandledes russisk 

konsul i Helsingør og at stiftamtmand Heins gård i Viborg købes til et latinsko-

lehus i Viborg. I societetet behandledes forslag fra Horrebow om forbedring af 

almanakken. 

-0,4 

22 v 742,9   0,2 

23 nø 762,3  -5,5 

24 s 745,1 (N) Rejst til Nærum. 

Helsingør: På grund af den vestlige vind er der nu åbent vand midt i Øresund. 

-4,7 

25 v 724,9  -1,4 

26 sv 735,7 (N) Stærkt snefald. -0,3 

27 sv 734,7 (K) Rejst til byen.  0,2 

28 sv 735,3 (K) Kancellikollegiet spiste hos Stampes. I kollegiet behandledes bl.a. salg af 

Gisselfelt strøgods, opretning af skoler på Als, fundatsen for Baggesvogns hos-

pital, salg af Horsens hospitals gods, kort over Norge, landfysikus Bjarne Poul-

sen i Island og kapere i Norge. I societetet behandledes en beretning om jord-

skælv.  

 0,5 

29 sv 731,9 (K) Spist ved marskalktaflet.  1,1 

30 v 744,9 (K) Begyndt efter noget tøvejr at fryse igen. Kapitelstaksten for rug er 2 rdlr., 

for byg 1rdlr. 5 mark 8 skilling og for havre 1 rdlr.1 mark 8 skilling. 

København: Fortsat megen is langs Skånes kyst 

 0,6 

31 n 754,1  -0,2 
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Januar 1760 

Temperatur: -2,6 gr. C 

Tryk: 756,4 mm Hg 

 

 vind tryk  

Februar 1760 

 

Vindobservationerne er fra Dansk historisk Almanak (vedrørende København).  

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

Bolle Willum Luxdorphs observationer er fra hans dagbøger. Observationerne er 

foretaget i København (K). 

temp. 

1 ø 766,1  -2,0 

2 s 763,3  -2,4 

3 nø 769,5 (K) Om aftenen hos Hielmstiernes. En komet ses. -2,0 

4 n 773,9 (K) Kancellikollegiet spiste hos Knuth. -2,0 

5 sv 768,6 (K) Prøjserne slås af de svenske. -2,5 

6 sv 754,3  -2,7 

7 sv 755,7  -1,5 

8 v 764,3  -1,1 

9 sv 761,3 (K) Kancellikollegiet spiste hos mig. -0,2 

10 sv 759,3 (K) Tøvejr. Om aftenen hos Hielmstiernes. 

Helsingør: Megen drivis ved Skåne. 

 0,9 

11 sv 770,3   0,8 

12 v 770,3   1,5 

13 sv 752,7 (K) Stærk regn.  1,3 

14 sv 753,9 (K) Spist om aftenen hos Horrebow.  0,9 

15 v 747,3   0,9 
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16 sv 726,3   0,3 

17 n 742,9   0,1 

18 n 755,1 (K) Kancellikollegiet spiste hos Hielmstiernes. -0,5 

19 ø 760,1  -0,6 

20 sø 744,3  -0,9 

21 nø 753,9  -1,7 

22 n 770,1  -2,5 

23 ø 773,1  -2,0 

24 s 757,7 Helsingør: På grund af den indfaldne kulde er Sundet nu atter opfyldt af en 

mængde is. 

-1,5 

25 sv 747,5 (K) Kancellikollegiet spiste hos Stampes. I kollegiet behandledes bl.a. stenhuse i 

Frederikshald. 

-0,2 

26 v 752,1  -0,1 

27 sv 742,3   0,0 

28 sv 752,7 (K) Tøvejr.  0,3 

29 ø 769,1   0,9 

 

Februar 1760 

Temperatur: -0,6 gr. C 

Tryk: 759,0 mm Hg 

 

 vind tryk  

Marts 1760 

 

Vindobservationerne fra den 1.-24. marts er fra Dansk historisk Almanak (ved-

rørende København).  

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

Bolle Willum Luxdorphs observationer er fra hans dagbøger. Observationerne er 

temp. 
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foretaget i København (K) og Nærum (N). 

Vejrligsobservationerne fra den 25.-31. marts er fra fregatten ”Pommern” på 

Københavns rhed. 

1 nø 774,5   0,2 

2 n 765,1   0,1 

3 nv 755,7 (K) Kancellikollegiet spiste hos mig. I societetet behandledes et forslag fra en 

skipper i Holsten om at plante skov på den jyske hede.  Dr. Fabricius i Tønders 

afhandling om det frisiske køkkensalt blev gennemgået. 

 0,5 

4 v 761,9   0,0 

5 n 767,7   0,3 

6 sv 768,1 (K) I Højesteret. Om aftenen på appartement.  0,5 

7 v 760,5 Ribe: Høje flodvande ved Sneumbro.  1,0 

8 n 765,7 (K) Stærk frost.  0,3 

9 v 754,5   1,7 

10 n 767,1 (K) Kancellikollegiet spiste hos Knuths. I kollegiet behandledes bl.a. Oslo hos-

pitals kald og om et skolehus ved Breininge kirke på Als. I Societetet gennem-

gås Fabricius afhandling om køkkensalt. 

 0,3 

11 nv 758,9   1,7 

12 s 760,5 (K) På kollegiet hos Hee.  1,0 

13 nv 750,1   1,2 

14 v 745,9   2,1 

15 nv 752,5   2,0 

16 nø 751,1   0,8 

17 nø 754,3 (K) Kancellikollegiet spiste hos Hielmstiernes. I kollegiet behandledes bl.a. i-

standsættelse af Vor Frues skole i Odense og af Gråbrødre kirke i Viborg. 

Helsingør: Vinden var kl. 17 i SSØ. 

-1,0 

18 nø 762,5 (N) Rejst til Nærum. -1,5 

19 s 769,5 (N) Stærk frost. -0,8 

20 v 760,3   0,1 

21 s 758,3 (K) Rejst til byen.  0,5 
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22 ø 757,7   0,5 

23 ø 761,7   1,1 

24 sø 768,1 (K) Kancellikollegiet spiste hos Stampes.  0,6 

25 ønø 764,7 (14) ønø laber b klar luft (01) øsø m klar luft (05) øsø b klar luft (10) nø laber b 

klar luft (18) øsø laber b klar luft (22) øsø laber b klar luft  

 1,1 

26 vsv 768,1 (13) vsv laber b tåget luft (01) var laber b klar luft (06) sv laber b tåget luft (10) 

vsv laber b tåget luft (18) stille grå luft (22) var b grå luft 

(K) Været på kollegiet hos Hee. 

 1,3 

27 vnv 770,3 (10) vnv m blandet luft (01) vnv b blandet luft (06) vnv b blandet luft (13) var 

laber b blandet luft (17) var laber b blandet luft (23) øsø b blandet luft 

 1,3 

28 vnv 771,7 (13) vnv b tyk luft (01) stille overtrukken luft (06) var laber b overtrukken luft 

(10) vnv m driveskyer (17) vnv b tyk luft (21) vnv m blandet luft 

(K) Tøvejr og mildere luft. 

 2,0 

29 nv 771,3 (13) nv m driveskyer (01) vnv m driveskyer (06) vnv m driveskyer (09) vnv m 

driveskyer (18) nv rm driveskyer (22) nv rm driveskyer 

(K) Kancellikollegiet spiste hos Knuths. I kollegiet behandledes bl.a. indsamling 

til en skole på Vestmannaøerne og bojorder til præster på Island. 

 3,2 

30 nnv 763,3 (13) nnv 2 rm driveskyer (01) nnv 2 rm driveskyer (05) nnv 2 rm driveskyer 

(09) nnv 3 rm driveskyer (18) nnv m driveskyer (21) nnv m driveskyer  

 5,2 

31 nnø 762,9 (13) nnø m klar luft (01) nnø m klar luft (06) nnø m klar luft (10) nnø m klar luft 

(18) nnø rm klar luft (22) nnø 2 rm haglbyger 

(K) Spist ved marskalktaflet. 

 4,3 

 

Marts 1760 

Temperatur: 1,0 gr. C 

Tryk: 762,0 mm Hg 

 

 vind tryk  

 

April 1760 

 

Vejrligsobservationerne er fra fregatten ”Pommern” i Øresund. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

Bolle Willum Luxdorphs observationer er fra hans dagbøger. Observationerne 

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

1 nø 752,7 (13) nø u (01) nnø u haglbyger (06) nø u (09) nø u (18) nnø u (22) nnø 2 rm 

snebyger 

(N) Rejst til Nærum. 

Elsmark på Als: ”anno 1760 kom storkene meget sent og trivedes ikke vel, for 

de fik ej heller unger”. 

Elsmark på Als: ”de såede ærter”. 

2,0 

2 vnv 764,3 (13) vnv m klar luft (01) nø 2 rm klar luft (06) nø 2 rm klar luft (09) nnv m klar 

luft (19) vnv m snebyger (22) vnv m overtrukken luft  

(N) Været på Frydenlund og gået til stranden. 

1,1 

3 vnv 767,5 (13) vnv m (01) vnv m driveskyer (05) vnv m haglbyger (10) vnv m (18) vnv m 

(22) vnv m overtrukken luft 

1,0 

4 vnv 765,3 (13) vnv m overtrukken luft (01) vnv m overtrukken luft (08) vnv b tyk luft (17) 

vnv m overtrukken luft (22) nø rm klar luft 

2,1 

5 nnv 764,5 (13) nnv 2 rm blandet luft (01) nnv 2 rm klar luft (05) nnv 2 rm klar luft (09) 

nnv 2 rm blandet luft (18) var b blandet luft (22) var b blandet luft 

(N) Det tegner til forår. 

3,8 

6 nnø 762,3 (13) nnø m diset luft (01) nø b overtrukken luft (05) nø laber b diset luft (18) nø 

laber b diset luft (22) var laber b diset luft 

(N) Madam Schøneman døde om morgenen kl. 8. (Hun var ifølge Nystrøm Lux-

dorphs svigerinde Mariane Catharine Junge, gift med kaptajn Schøneman). 

4,3 

7 sø 762,9 (13) sø m overtrukken luft (01) sø laber b diset luft (05) ssø laber b diset luft 

(09) ssø b diset luft (18) sø m tyk luft og regn (22) sø m tyk luft og regn 

4,0 

8 vnv 758,3 (13) vnv m tyk luft (01) vnv 2 rm regnbyger (05) vnv m tyk luft (10) v m tyk 

luft (17) vnv m tyk luft (22) vnv rm regn 

(K) Rejst til byen. 

4,5 

9 nv 755,3 (13) nv u diset luft (01) vnv 2 rm regn (05) vnv 2 rm driveskyer (09) vnv u regn 

(17) nv 3 rm diset luft (22) nv 3 rm diset luft  

4,3 
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(K) Kancellikollegiet spiste hos mig. I kollegiet behandledes jus vocandi til Os-

lo hospital, kvægmarkedet i Nykøbing Falster og ordningen af kirketjenesten i 

København. 

10 vnv 766,1 (13) vnv m overtrukken luft (01) nv 3 rm diset luft (05) nv 2 rm diset luft (09) 

nv rm overtrukken kuft (18) vnv b regn (23) vnv laber b regn 

(K) Kongen rejser på landet. 

4,2 

11 nnv 762,7 (13) nnv m blandet luft (01) var regn (05) øsø laber b grå luft (10) var b drive-

skyer (17) nnv m blandet luft (24) v b klar luft 

4,3 

12 stille 770,7 (13) stille blandet luft (01) ssv laber b tåget luft (06) ssv laber b tåget luft (10) 

ssø laber b tåget luft (17) stille blandet luft (24) ssv laber b grå luft 

Elsmark på Als: ”de såede havre”. 

4,3 

13 sv 762,5 (13) sv rm driveskyer (01) v m grå luft (05) v m grå luft (09) sv m driveskyer 

(17) vnv rm driveskyer (22) nv rm driveskyer 

5,3 

14 nnv 764,1 (13) nnv m diset luft (01) nø m driveskyer (05) nø m driveskyer (10) nnø laber b 

klar luft (17) nnv m diset luft (22) var laber b overtrukken luft 

(K) Fulgt madam Schøneman til jorde. 

4,3 

15 nv 762,3 (13) nv m driveskyer (01) stille overtrukken luft (05) var overtrukken luft (09) 

var overtrukken luft (17) nv b driveskyer (22) nv b overtrukken luft 

(K) Sent om aftenen nedbrændte den gamle bygning af Børnehuset, som kongen 

havde lejet, tillige med den marokkanske uld og hvad der hørte til fabrikken og 

farveriet. 

4,0 

16 nv 758,9 (13) nv m blandet luft (01) nv b overtrukken luft (05) var laber b blandet luft 

(10) nnø b klar luft (17) nnv b blandet luft (22) vnv b overtrukken luft 

(K) I societetet oplæste Mølman Sct. Remberti vitam. 

3,5 

17 sø 754,1 (13) sø rm regn (01) sv m tyk luft (05) ssv rm sne og regn (10) sø rm sne og 

regn (18) sø rm regn (22) sø m regn 

(N) Rejst til Nærum. 

2,6 

18 ssv 753,9 (13) ssv m regn (01) sø b tyk luft (06) sø b tyk luft (10) s laber b grå luft (17) 

ssv m regn (23) vsv 2 rm regn 

(N) Bestandig regn. Alting tegner sig, Gud være lovet, ganske godt. 

3,2 

19 vnv 755,1 (13) vnv m diset luft (01) v 2 rm regn (05) v m grå luft (10) v m diset luft (17) 

vnv laber b overtrukken luft (22) vnv b klar luft  

(N) Varmt og solskin. 

4,8 
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20 ssv 765,5 (13) ssv m blandet luft (01) vnv b klar luft (06) vnv b klar luft (10) var laber b 

klar luft (17) ssø laber b grå luft (22) ssø b blandet luft 

5,3 

21 s 761,9 (13) s b diset luft (01) ssø m blandet luft (05) ssø m blandet luft (11) ssø m diset 

luft (18) ssv laber b overtrukken luft (23) ssv laber b overtrukken luft 

(N) Svalen kom, og frøerne lod sig høre. 

Altona: Tordenvejr. 

7,3 

22 vnv 761,3 (13) vnv 2 rm driveskyer (01) øsø b tyk luft (05) var b torden og regn (09) vnv 

m regn (18) nv 2 rm diset luft (22) nv m diset luft 

(K) Rejst til byen. 

8,2 

23 sv 766,1 (13) sv b diset luft (01) sv b diset luft (04) sv b diset luft (11) vsv b diset luft 

(17) sv m diset luft (22) ssv b blandet luft 

6,8 

24 nnv 761,3 (13) nnv laber b blandet luft (01) var laber b blandet luft (05) var laber b blandet 

luft (10) var laber b blandet luft (17) var laber b blandet luft (22) stille overtruk-

ken luft 

7,8 

25 nnv 762,1 (13) nnv m klar luft (01) stille overtrukken luft (06) nv b overtrukken luft (10) 

nv m klar luft (18) nnv m klar luft (22) nnv b klar luft 

(N) Rejst til Nærum. 

8,7 

26 nv 762,3 (13) nv rm klar luft (01) var b klar luft (06) nv b klar luft (10) nv m klar luft (17) 

nv b klar luft (23) nø b klar luft 

(N) Sat en del statuer, som jeg købte på auktionen i (Gl.) Holte, i min have. 

8,1 

27 nnø 762,3 (13) nnø m hagl- og regnbyger (01) nø b klar luft (05) ønø b tykke skyer og sne-

byger (10) ønø b tykke skyer (23) ønø b klar luft  

7,3 

28 nv 771,9 (13) nv m klar luft (01) ønø b klar luft (07) ønø b klar luft (17) nnv b klar luft 

(24) nv b klar luft 

(N) Enkedronningen bliver alvorligt syg. 

6,5 

29 nv 765,2 (13) nv b klar luft (01) v laber b klar luft (05) v b klar luft (10) vsv b klar luft 

(17) vsv m klar luft (23) vsv b overtrukken luft 

(K) Rejst til byen. 

6,5 

30 var 759,7 (13) var laber b blandet luft (01) stille overtrukken luft (05) stille overtrukken 

luft (10) sø laber b overtrukken luft (17) sø laber b blandet luft (22) ssø m grå 

luft 

(K) I kancellikollegiet behandledes bl.a., at de militære i Aggershus stift skal 

give til de fattige, afsendelse af delinkventer til Finmarken, afskaffelse af Wa-

6,8 
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ranger marked, hvervning af fremmede håndværkere og fundats for Glostrup og 

Vallensbæk kirker. 

 

April 1760 

Temperatur: 4,9 gr. C 

Tryk: 762,3 mm Hg 

 

 vind tryk  

Maj 1760 

 

Vejrligsobservationerne er fra fregatten ”Pommern” i Øresund. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

Bolle Willum Luxdorphs observationer er fra hans dagbøger. Observationerne er 

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

temp. 

1 nnv 759,7 (13) nnv b driveskyer (01) s m grå luft (08) ssv m regn (17) sv stiv b driveskyer 

(22) vsv m regnbyger 

(K) Nichen til en statue blev lavet. 

 6,0 

2 nnv 761,9 (13) nnv m driveskyer (01) vnv m driveskyer (05) vnv m driveskyer (09) nv rm 

driveskyer (17) nnv rm haglbyger (22) nv m regnbyger 

 5,7 

3 var 766,1 (13) var b blandet luft (01) nv m tykke skyer og haglbyger (05) nv m tykke 

skyer (09) var tykke skyer (17) nø liden b blandet luft (22) nnø liden b blandet 

luft 

(K) Hielmstierne blev stærkt angrebet af en sten i galdeblæren. 

Elsmark på Als: ”de såede byg”. 

 5,2 

4 øsø 761,3 (13) øsø m overtrukken luft (01) ø b overtrukken luft (05) ønø b overtrukken luft 

(10) ø b overtrukken luft (17) øsø b overtrukken luft (22) øsø b overtrukken luft 

 5,4 

5 sø 763,3 (13) sø rm blandet luft (01) ø m klar luft (06) ø m klar luft (10) øsø b klar luft 

(17) øsø 2 rm overtrukken luft (22) øsø 2 rm overtrukken luft 

 5,2 

6 øsø 761,3 (13) øsø rm regn (01) sø 2 rm grå luft (05) sø rm regn (10) øsø rm regn (17) øsø 

m regn (22) øsø b tyk luft 

 4,8 
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(K) Rejst til byen. 

7 nnv 759,9 (13) nnv m blandet luft (01) nnø liden b tyk luft (05) nnø liden b tyk luft (10) 

nnø liden b tyk luft (17) nnv b blandet luft (22) var liden b blandet luft 

 5,5 

8 var 764,5 (13) var liden b blandet luft (01) nø rm grå luft (06) nø rm grå luft (10) var b 

overtrukken luft (16) øsø m blandet luft (23) øsø b blandet luft 

(N) Rejst til Nærum. 

 5,9 

9 sø 766,7 (13) sø m diset luft (01) øsø b blandet luft (04) øsø b blandet luft (08) øsø m di-

set luft (18) øsø m blandet luft (23) øsø b overtrukken luft 

 5,4 

10 var 764,1 (13) var liden b regn (01) ønø b overtrukken luft (05) ønø liden b overtrukken 

luft (10) ønø liden b haglbyger (18) var liden b grå luft (22) vnv liden b grå luft 

(N) Det rette sommervejr begynder. Gøgen er kommet. Hele min husholdning er 

flyttet ud. 

 5,5 

11 nv 762,7 (13) nv b klar luft (01) stille klar luft (05) stille klar luft (10) nv b klar luft (17) 

nnv b klar luft (22) nv m klar luft 

 7,5 

12 nnv 766,1 (13) nnv m driveskyer (01) nv stiv m klar luft (06) nv stiv m klar luft (10) nv 

stiv m klar luft (17) nnv b driveskyer (22) nnv m klar luft 

(K) Rejst til byen. 

 7,9 

13 nnv 773,9 (13) nnv m klar luft (01) nø liden b klar luft (05) nø liden b klar luft (10) ønø li-

den b klar luft (17) var liden b klar luft (23) sv liden b blandet luft 

 7,7 

14 sv 775,5 (15) sv m klar luft (01) sv liden b blandet luft (04) sv liden b blandet luft (08) 

var liden b blandet luft (17) ssv b klar luft (23) ssv b blandet luft 

(K) Kancellikollegium hos Hielmstierne. I kollegiet behandledes bl.a. tjeneste-

folks opsigelse på landet, bygning af Gråbrødre kirketårn i Viborg og kornkøb 

på landet og i købstæderne i Norge. 

 7,4 

15 ssv 771,7 (13) ssv b overtrukken luft (01) ssv liden b blandet luft (05) ssv liden b blandet 

luft (09) sv b blandet luft (18) vsv b overtrukken luft (23) var b regn 

 9,2 

16 vsv 766,9 (13) vsv m blandet luft (01) vnv liden b grå luft (05) vnv liden b grå luft (09) var 

liden b blandet luft (18) vsv m blandet luft (22) vsv m blandet luft 

(N) Sået byg. 

10,8 

17 sv 764,3 (13) sv b klar luft (01) var b blandet luft (06) nnv b blandet luft (10) nnv b blan-

det luft (18) sv liden b blandet luft (23) stille blandet luft 

11,0 

18 s 757,1 (14) s laber b overtrukken luft (01) øsø laber b regn (06) øsø laber b regn (10) 

ssø laber b regn (17) ssv laber b overtrukken luft (22) ssv laber b overtrukken 

11,0 
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luft 

(N) I Søllerød kirke. Spist til middag med v. Stöcken på Papirmøllen. 

19 vsv 755,3 (13) vsv m regnbyger (02) s laber b overtrukken luft (05) sø b overtrukken luft 

(10) sø b overtrukken luft (18) sø b blandet luft (23) ssv b regn 

(K) Rejst til byen. 

10,4 

20 sv 758,9 (13) sv m overtrukken luft (01) sv laber b regnbyger (06) vsv b blandet luft (10) 

sv m overtrukken luft (17) var laber b overtrukken luft (22) var laber b over-

trukken luft 

(K) I kancellikollegiet behandledes bl.a. det store forslag om hjælp til fattigvæ-

senet. 

10,2 

21 sø 761,9 (13) sø m overtrukken luft (01) vsv b overtrukken luft (05) vsv b overtrukken 

luft (10) sø m overtrukken luft (17) sø b overtrukken luft (22) ssø rm overtruk-

ken luft 

(K) Rejst til Nærum og rejst tilbage til byen. 

10,3 

22 ssø 754,5 (13) ssø 2 rm overtrukken luft (01) sø 2 rm blandet luft (04) ssæ rm blandet luft 

(10) ssø 2 rm overtrukken luft (17) ssø rm blandet luft (20) ssv m grå luft  

11,3 

23 vnv 762,1 (13) vnv b grå luft (01) sv b grå luft (04) vsv b grå luft (10) vsv b grå luft (18) 

stille klar luft (22) stille klar luft 

10,8 

24 nnv 767,3 (13) nnv m diset luft (01) var laber b klar luft (06) var laber b klar luft (10) nnv 

m diset luft (17) nnv b diset luft (22) nnv laber b diset luft 

(N) Angenemt solskinsvejr. 

11,9 

25 sø 760,9 (13) sø 2 rm regnbyger (01) var laber b blandet luft (06) ønø laber b blandet luft 

(10) sø m overtrukken luft (18) sø 2 rm (22) sø rm driveskyer 

12,0 

26 øsø 757,1 (13) øsø m blandet luft (01) ø m blandet luft (07) ø m blandet luft (10) øsø m 

blandet luft (17) sø m overtrukken luft regnbyger (23) sø m tykke skyer 

(N) I Søllerød kirke. Kancelliråd Lemvig har efter Bruntmans kalender sat en 

pilegren allehelgens aften en alen ned i jorden, taget den op juleaften og sat i 

stedet for en gren af et frugttræ, som det år havde båret. Den gren har nu blade 

og blomstrer. Spist hos Lemvigs med Thurahs. 

13,3 

27 var 755,7 (13) var laber b regnbyger (01) sø m tykke skyer (05) sø m blandet luft (10) sø b 

blandet luft (19) stille overtrukken luft (23) stille overtrukken luft 

(K) Rejst til byen. 

14,2 

28 vnv 760,5 (13) vnv laber b regn (01) stille overtrukken luft (06) stille overtrukken luft (10) 14,4 
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vnv laber b regn (18) nø laber b regn (22) nnv b blandet luft 

(K) Beset det kunstige urværk, lavet i 1630. 

29 nø 764,9 (13) nø b diset luft (01) nnv b blandet luft (05) nv b blandet luft (10) stille blan-

det luft (18) var laber b regnbyger (23) stille overtrukken luft 

(N) Aagaard bliver assessor i kancellikollegiet og skal referere i mit fravær. 

Rejst til Nærum. 

Gudbrandsdalen: Voldsomt regnskyl. 

15,2 

30 nv 768,1 (13) nv laber b overtrukken luft (01) stille overtrukken luft (05) stille overtruk-

ken luft (10) nv laber b overtrukken luft (16) nnv laber b overtrukken luft (24) 

stille overtrukken luft 

16,7 

31 ssv 768,6 (13) ssv laber b overtrukken luft (01) stille overtrukken luft (06) stille overtruk-

ken luft (10) var laber b overtrukken luft (17) ssv laber b overtrukken luft (21) 

stille overtrukken luft 

(K) Rejst til byen. Spist hos Hielmstiernes på Bakkehuset med grev og grevinde 

Holst. 

17,9 

 

Maj 1760 

Temperatur: 9,5 gr. C 

Tryk: 763,3 mm Hg 

 

 vind tryk  

Juni 1760 

 

Vejrligsobservationerne er fra fregatten ”Pommern” fortøjet i Øresund. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

Bolle Willum Luxdorphs observationer er fra hans dagbøger. Observationerne er 

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

temp. 

1 nv 766,5 (13) nv b diset luft (01) stille overtrukken luft (06) var laber b regnbyger (10) sv 

laber b regnbyger (18) nv b diset luft (23) nv b diset luft 

(Slagelse) Solskin og varmt. Rejst fra København kl.11,30 til 1) Roskilde kro 2) 

18,1 
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Roskilde 3) Osted 4) Ringsted 5) Sorø skov og 6) Slagelse, 12 mil. Kom til Sla-

gelse kl. 1,30 og lå om natten på værtshuset. Rejst sammen med Graah, hans søn 

og magister Bartholin. 

2 nnv 767,9 (13) nnv b overtrukken luft (01) nø laber b klar luft (06) nø laber b klar luft (09) 

nø laber b klar luft (18) var b overtrukken luft (22) sv b overtrukken luft 

(Korsør) Solskin og varmt vejr. Beset Sct. Michels kirke og den latinske skole, 

der har 50 disciple, i Slagelse. Rejst til Korsør om aftenen, 2 mil. Spist ved mar-

skalktaflet 

19,1 

3 sv 770,3 (13) sv laber b diset luft (01) ssø laber b diset luft (07) ssø laber b diset luft (11) 

sv laber b diset luft (22) nv laber b diset luft (24) mest stille diset luft 

(Odense) Gik ombord med grev Ahlefeldt kl. 5 om morgenen, kl. 9 var vi 1 mil 

fra Nyborg, derpå blev det blikstille, så vi kom ikke i land før kl. 16,30. Kongen 

sejlede ud kl. 7,30 og kom over før os. Rejst fra Nyborg til Langeskov kro, 2 

mil, derfra til Odense, 2 mil. 

18,9 

4 var 766,7 (13) var b regnbyger (01) mest stille diset luft (06) mest stille diset luft (10) nv b 

diset luft (18) var b overtrukken luft (23) var overtrukken luft 

(Odense) 

19,0 

5 øsø 761,9 (13) øsø m grå luft (01) ssv laber b regn (06) var regn (10) sø b regn (18) øsø b 

blandet luft (23) var blandet luft 

(Kolding) Om morgenen regnskyer. Rejst 1) til Rugård skov 2) Ingslev kirke 3) 

Middelfart 4) over det lille Bælt og 5) til Kolding. Beset kirken og skolen i Kol-

ding. Der var en del pfalsiske emigranter, som skal bebo de jyske heder. De skal 

i alt blive 1800. Jeg har kvarter hos hopitalspræst hr. Krag. 

16,9 

6 nv 762,5 (13) nv m overtrukken luft (01) vnv b blandet luft (04) vnv b blandet luft (06) nv 

b klar luft (19) nv laber b regnbyger (23) vnv laber b regnbyger 

(Flensborg) Rejst 1) til Tyrstrup kirke 2) Haderslev 2) Immervad 4) Tvedsted. 

Bor i Flensborg hos stadssekretær Lüders. 

15,8 

7 nnv 762,9 (13) nnv b klar luft (01) var laber b regnbyger (06) var klar luft (10) sv laber b 

klar luft (18) stille klar luft (23) stille klar luft 

(Slesvig) Rejst til Stendrup, 2 mil og derfra til Slesvig, 2 mil. Bor hos kancelli-

råd Brinckmann i samme hus, hvor jeg tidligere har boet hos salig byfoged 

Meyer.  

16,8 

8 nnv 766,9 (13) nnv m klar luft (01) var laber b klar luft (05) var klar luft (08) var klar luft 

(18) nnv b klar luft (22) nv b blandet luft 

16,5 
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(Slesvig) I slotskirken og ved hoffet. 

9 nnv 766,1 (13) nnv m klar luft (01) vnv b grå luft (05) vnv b grå luft (09) nnv m klar luft 

(19) nnv b klar luft (23) sø rm klar luft 

(Slesvig) Spadseret til Hadeby kirke, hvorfra den bedste udsigt til Slesvig er. 

15,9 

10 nnv 769,5 (13) nnv b klar luft (01) ssø m klar luft (06) sv laber b klar luft (10) n b klar luft 

(18) var laber b klar luft (23) stille klar luft 

(Slesvig) Kronprinsen bliver inoculeret. 

15,4 

11 var 764,5 (13) var m overtrukken luft (01) sv laber b blandet luft (05) sv b blandet luft 

(08) v b blandet luft (18) var b overtrukken luft (22) stille overtrukken luft 

(Slesvig)  

15,5 

12 nø 758,3 (13) nø laber b overtrukken luft (01) var laber b overtrukken luft (05) var over-

trukken luft (08) ssv laber b overtrukken luft (18) nnv laber b overtrukken luft 

(21) stille overtrukken luft 

(Slesvig) Spist til middag på Grønholt. Rheder bliver jægermester i stedet for 

Trolle. 

15,1 

13 nnv 752,7 (13) nnv m regnbyger (01) ssv laber b regn (05) var regn (08) nnv m regnbyger 

(16) nnv m haglbyger (23) nnv m 

(Slesvig) I disse dage meget koldt. Observerede solens formørkelse. Da den end-

te, var klokken 5 minutter over 9. 

14,0 

14 nv 755,7 (13) nv m regnbyger (01) nnv m (06) nnv m regnbyger (10) nv m regnbyger 

(Rendsborg) Rejst til Kropper Busch, 1½ mil og derfra til Rendsborg 1½ mil. 

Bor hos snedker Schumacher. 

11,0 

15 ssv 754,5 (13) ssv rm regnbyger (01) vsv rm regnbyger (05) vsv rm regnbyger (10) sv rm 

regnbyger (17) vsv m regnbyger (23) nv b regn 

(Rendsborg) I Garnisonskirken, hvor superintendent Struensee prædikede.  

11,0 

16 v 756,9 (13) v m driveskyer (01) v b regn (05) v b regn (08) nv m driveskyer (18) nv m 

driveskyer (23) vsv m driveskyer 

(Rendsborg) 8 gårde nedbrænder i Hillerød (ifølge Nystrøm fandt branden sted 

natten mellem den 7. og 8. juni). 

10,5 

17 vsv 759,7 (13) vsv rm regnbyger (01) vsv rm driveskyer (06) vsv rm driveskyer (10) vsv 

rm regnbyger (17) vsv b klar luft (23) vsv b klar luft 

(Rendsborg) I kancellikollegiet behandledes bl.a. istandsættelse af Sct. Jørgens 

sø. 

10,8 
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18 sv 761,3 (13) sv laber b overtrukken luft (01) var laber b blandet luft (04) ssø laber b 

blandet luft (09) ssø laber b blandet luft (17) stille overtrukken luft (24) stille 

overtrukken luft 

(Rendsborg) Sejlet over Ejderen i en båd for at se Arenskiolds have. 

12,9 

19 sv 761,7 (13) sv m klar luft (01) ssø laber b klar luft (06) sø laber b klar luft (11) ssv laber 

b klar luft (17) ssø m klar luft (23) sø 2 rm klar luft 

(Rendsborg) Stor militærmanøvre. 

14,1 

20 ssv 759,7 (13) ssv b regn (01) sø 2 rm regn (06) sø 2 rm regn (10) sø m regn (18) sv b regn 

(22) øsø m regnbyger 

(Rendsborg)  

14,1 

21 sø 762,9 (13) sø m diset luft (01) sø b tyk luft (05) ssø b tyk luft (10) var diset luft (17) sv 

b regnbyger (22) sø b blandet luft 

(Rendsborg) Kongen rejser til Travendahl. 

14,1 

22 øsø 762,9 (13) øsø rm regn (01) sø m grå luft (07) sø m grå luft (11) sø m driveskyer (18) 

øsø rm regn (23) øsø 2 rm regn 

(Rendsborg) Kronprinsen fik efter inoculationen 34 småkopper, heraf de 2 i an-

sigtet. 

14,4 

23 sø 754,9 (13) sø rm diset luft (01) øsø 2 rm regnbyger (05) øsø rm blandet luft (09) øsø m 

blandet luft (18) øsø stiv rm overtrukken luft (23) ø 2 rm regn 

(Frederiksstad) Rejst til Frederiksstad med kancelliråd Langreuter. Vi skiftede 

heste ved Sargkrog, Bung, Croppe, Meyerhof, ved Bøhmerslaug bommen, Bu-

ing, Woelt, Nordstapel og Secht. I Frederiksstad er der vinranker, frugt- og lin-

detræer næsten ved hvert andet hus. Ham vi spiste hos (JER, Ovens) har købt 

salig geheimeråd Gersdorffs hof. Ved samme hof er en dejlig have. Han var be-

gyndt at plante skov uden for, hvilket var usædvanligt på marskegnen. Vi fik 

meloner og jordbær. Han fortalte, at man i Hamborg havde alting 9-10 dage tid-

ligere end hèr. Han bruger oliepapir i stedet for glas til sine mistbænke. (Lux-

dorph har en længere beskrivelse af Frederiksstad, der er gengivet hos Nystrøm). 

15,1 

24 sø 748,3 (13) sø b tykke skyer (01) ø 2 rm regn (05) ø m regn (10) sø m regn (18) sø b 

tykke skyer (22) sø b tykke skyer 

(Frederiksstad) Spist hos Ovens og været i hans have uden for porten ved Col-

lernbüttel. 

15,0 

25 ssø 753,9 (13) ssø m blandet luft (01) sø b klar luft (06) sø b klar luft (10) sv b klar luft 

(16) sø b overtrukkenluft og regnbyger (24) sv m regn 

15,5 
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(Rendsborg) Rejst tilbage til Rendsborg. Markedet begynder. 

26 vsv 758,9 (13) vsv laber b overtrukken luft (02) sv m regn (05) sv b regn (10) sv b regn 

(17) sv laber b overtrukken luft (23) var overtrukken luft 

(Rendsborg) 

15,3 

27 ssø 760,5 (13) ssø b blandet luft (01) ssø b overtrukken luft (05) ssø b overtrukken luft 

(09) ssø b klar luft (18) øsø m blandet luft (23) øsø rm blandet luft 

(Rendsborg) 

15,9 

28 øsø 756,5 (13) øsø stiv 2 rm klar luft (01) øsø 2 rm blandet luft (05) øsø 2 rm blandet luft 

(10) øsø stiv 2 rm blandet luft (16) øsø m klar luft (23) ø b blandet luft 

(Rendsborg) Kongen kommer tilbage fra Travendahl. 

16,5 

29 var 759,1 (13) var b torden og lynen (01) øsø b overtrukken luft (05) var laber b regn (09) 

var laber b torden og lynen (16) nv b tordenluft (23) nv b tordenluft 

(Slesvig) Rejst til Slesvig efter måltidet og spist hos justitsråd Carstens om afte-

nen. 

16,5 

30 nv 767,9 (13) nv m (01) nv m grå luft (05) nv m grå luft (10) nnv m blandet luft (18) nv b 

(21) nv b 

(Flensborg) Rejst om aftenen til Flensborg. 

Elsmark på Als: ”begyndte vi at slå græs.” 

15,9 

 

Juni 1760 

Temperatur: 15,2 gr. C 

Tryk: 761,1 mm Hg 

 

 vind tryk  

Juli 1760 

 

Vejrligsobservationerne er fra fregatten ”Pommern” fortøjet i Øresund. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

Bolle Willum Luxdorphs observationer er fra hans dagbøger. Observationerne er 

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

1 nnv 769,1 (13) nnv m klar luft (01) nnv b blandet luft (05) nnv b blandet luft (08) nnv b 

klar luft (17) nv b klar luft (22) nv b klar luft 

(Middelfart) Rejst fra Flensborg til Middelfart, spist til middag i Haderslev. 

Overnattede hos hr. Engels i Middelfart. 

16,3 

2 nnv 769,1 (13) nnv laber b diset luft (01) nv m diset luft (06) nv m diset luft (10) nv b diset 

luft (17) nnv laber b diset luft (22) nnv laber b diset luft 

(på Storebælt) Rejst fra Middelfart til Nyborg og derfra gået på smakken kl. 

20,30 (onsdag). Smakken kom ikke til lands ved Korsør førend fredag kl. 01, vi 

var altså 27 timer på vandet.  

17,3 

3 nnv 767,5 (13) nnv laber b klar luft (01) nnv laber b klar luft (07) nnv laber b klar luft (11) 

nnv laber b klar luft (16) nnv laber b klar luft (23) nnv laber b klar luft 

(på Storebælt) Om morgenen kl. 6 lod kammerjunker Lerche, Graah og jeg os 

sætte i land med en båd. En del af de øvrige måtte søge proviant på Sprow 

(Sprogø). 

18,1 

4 nø 766,5 (13) nø laber b klar luft (01) stille klar luft (05) s laber b klar luft (10) sv laber b 

klar luft (19) nø laber b klar luft (24) stille klar luft 

(N) Rejst fra Korsør kl. 3 om morgenen til København og derfra til Nærum. Jeg 

fik rosen i begge mine ben ligesom sidste gang. Forefandt alt som ønsket. 

19,8 

5 ssø 765,3 (13) ssø b overtrukken luft (01) stille klar luft (06) s laber b klar luft (10) sø 

laber b klar luft (17) sv b overtrukken luft (24) stille klar luft 

(N) Horrebow med frue og hendes søster besøgte os et øjeblik. Spist om aftenen 

ved Brinchmanns kilde (ifølge Nystrøm kaldtes Kirsten Piils kilde også Brinck-

manns kilde). 

20,9 

6 ssø 764,1 (13) ssø m blandet luft (01) v laber b klar luft (05) sø laber b tyk luft og regn 

(10) ssø b overtrukken luft (17) ssv laber b tyk luft (22) sv laber b tyk luft  

20,1 

7 nv 759,9 (13) nv 2 rm driveskyer (01) vsv m regnbyger (05) vsv m regnbyger (09) sv m 

driveskyer (17) vsv m blandet luft (23) sv m blandet luft 

19,8 

8 vsv 760,5 (13) vsv b regnbyger (01) sv m overtrukken luft (05) vsv b regnbyger (11) vsv b 

regnbyger (16) vsv b regnbyger (23) sv b overtrukken luft 

(K) Rejst til byen og spist til middag hos Graah på Frederiksberg. Den 10. de-

cember 1759 opdagedes på Sct. Croix en farlig sammensværgelse af negre, som 

havde besluttet at slå alle blanke ihjel.  

17,4 

9 var 757,7 (13) var regnbyger (01) vsv b overtrukken luft (05) vsv b overtrukken luft (10) 15,1 
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var laber b regnbyger (17) var regnbyger (22) var regnbyger  

(K) I kancellikollegiet behandledes bl.a. Gråbrødre kirketårn i Viborg. 

10 vnv 756,7 (13) vnv m regnbyger (01) var lynen og regn (07) var lynen og regn med hagl-

byger (11) var regn (18) vnv laber b regnbyger (23) vsv laber b overtrukken luft 

(K) Spist middag og aften i Tårbæk med hele biskoppens familie (ifølge Ny-

strøm biskop Ludvig Harboe), som justitsråd Aagaard trakterede. 

14,3 

11 nv 757,9 (13) nv laber b regn (01) var laber b torden (05) nnv laber b overtrukken luft 

(10) nnv b overtrukken luft (17) nnv laber b blandet luft (24) nø laber b klar luft 

(N) Regnvejr og koldt. 

15,0 

12 nnv 763,3 (13) nnv laber b klar luft (01) nnø laber b klar luft (06) nnø laber b klar luft (10) 

nnv laber b klar luft (17) nnv laber b klar luft (24) nv b blandet luft 

(N) Solskin og varmt vejr. 

16,5 

13 nv 765,5 (13) nv m diset luft (01) nv laber b blandet luft (06) nnv laber b klar luft (11) nv 

b klar luft (18) var laber b diset luft (23) var diset luft 

(N) 

18,0 

14 ssv 767,3 (13) ssv laber b diset luft (01) stille diset luft (05) var laber b diset luft (10) var 

diset luft (16) nnv laber b diset luft (23) nnv laber b blandet luft 

(N) Begyndt at slå min eng. 

18,9 

15 sv 769,5 (13) sv laber b overtrukken luft (01) stille blandet luft (06) stille blandet luft (10) 

stille blandet luft (17) ssv laber b overtrukken luft (23) sø laber b overtrukken 

luft 

(K) Rejst til byen. 

19,9 

16 vsv 765,7 (13) vsv b overtrukken luft (01) sø laber b overtrukken luft (05) var overtrukken 

luft (10) var overtrukken luft (19) vsv m regnbyger (23) v m regnbyger 

(K) 

20,0 

17 nv 760,3 (13) nv rm tykke driveskyer (01) nv m regnbyger (06) nv m regnbyger (10) vnv 

m tykke driveskyer (18) nv b tykke driveskyer (22) vnv b blandet luft 

(N) Rejst til Nærum. 

18,3 

18 vsv 764,9 (13) vsv b grå luft (01) vnv b blandet luft (05) sv laber b blandet luft (10) sv la-

ber b overtrukken luft (18) vsv b grå luft (23) sv m grå luft 

(N) Sat 2 høstakke. 

17,4 

19 v 765,7 (13) v b overtrukken luft (01) vnv rm grå luft (06) vnv rm grå luft (10) vnv rm 17,3 
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driveskyer (17) stille overtrukken luft (23) var laber b overtrukken luft 

(N) Slået det sidste stykke af engen. 

20 vsv 761,9 (14) vsv m regnbyger (01) vsv laber b overtrukken luft (05) vsv laber b over-

trukken luft (10) vsv b tyk luft (18) vnv m regnbyger (22) vnv rm driveskyer  

(N) 

18,5 

21 nv 759,5 (13) nv m regnbyger (01) vnv rm driveskyer (06) vnv rm driveskyer (10) vnv rm 

regnbyger (18) nv m regnbyger (22) vnv 2 rm regn 

(N) 

15,3 

22 nv 751,9 (13) nv 3 rm regn (01) vnv 3 rm regn (05) vnv 3 rm regn (10) nnv 3 rm regn 

(17) nv 3 rm driveskyer (22) vnv rm driveskyer 

(K) Rejst til byen. Regn, blæst og uroligt vejr. 

13,5 

23 nv 751,1 (13) nv rm haglbyger (01) vnv m grå luft (06) vnv m grå luft (10) vnv m drive-

skyer (17) nv m regn (23) nv b regn 

(K) I kancellikollegiet behandledes bl.a. konspirationen på Sct. Croix. 

13,1 

24 nv 753,9 (13) nv m driveskyer (01) nnv b regn (07) var m regnbyger (11) nnv m drive-

skyer (18) nv m driveskyer (23) nv b overtrukken luft 

(N) Rejst til Nærum med Glud og Bartholin. 

13,5 

25 nv 754,1 (13) nv m driveskyer (01) nnv b overtrukken luft (06) nnv b overtrukken luft 

(10) nnv m driveskyer (17) nv m tyk luft (23) nø b regn 

(N) 

14,0 

26 nnø 754,1 (13) nnø m regnbyger (01) nnø laber b grå luft (07) var grå luft (10) nnø b tykke 

skyer (18) nø b regnbyger (22) nø b regnbyger 

(Birkerød) Kørt over til von Støckens skov om aftenen. 

13,5 

27 nnv 758,3 (13) nnv m grå luft og regn (01) vnv b overtrukken luft (05) vnv b overtrukken 

luft (10) nv m grå luft og regn (18) nv m grå luft og regn (22) nv grå luft og regn 

(N) I Birkerød kirke. 

14,1 

28 nnv 758,1 (13) nnv b torden, lynen og regnbyger (01) nv m grå luft og regn (06) nv m grå 

luft og regn (09) nnø b torden, lynen og regnbyger (17) nnv b regnbyger (22) nø 

b torden og lynen 

(N) Spadseret til Valke- og Filemøllen (JER, dvs. til Stampen og Rådvad), samt 

til Frydenlund. 

15,1 

29 nnv 764,1 (13) nnv m driveskyer (01) nnø b regn og torden (06) nnø b (10) var laber b dri- 16,1 
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veskyer (19) nnv m driveskyer (23) nnv laber b blandet luft 

(N) 

30 nv 764,5 (13) nv rm diset luft (01) nnv laber b blandet luft (05) nø laber b blandet luft 

(09) nø m overtrukken luft (17) var m regnbyger (23) nnø b blandet luft 

(N) 

16,5 

31 nv 757,5 (13) nv m overtrukken luft (01) nnø b overtrukken luft (06) nnø b blandet luft 

(11) nv m overtrukken luft (17) nnv rm overtrukken luft (22) nnø b overtrukken 

luft 

(N) 

17,8 

 

Juli 1760 

Temperatur: 16,8 gr. C 

Tryk: 761,5 mm Hg 

 

 vind tryk  

August 1760 

 

Vejrligsobservationerne er fra fregatten ”Pommern” fortøjet i Øresund. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

Bolle Willum Luxdorphs observationer er fra hans dagbøger. Observationerne 

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

temp. 

1 nv 754,3 (13) nv m regnbyger (01) nnø b overtrukken luft (05) nnø b driveskyer (09) nv b 

overtrukken luft (17) nv b overtrukken luft (24) nnø b overtrukken luft 

(N) Spist hos kancelliråd Lemvigs med Hoppes, Lemvigs og Thurahs, det var 

admiral Hoppes geburtsdag. 

Elsmark på Als: ”høsten begyndte den 1. august og sluttede den 23. august. 

Høstresultat: 43 traver rug; 89 traver byg; 66 traver havre; 10 traver blandsæd; 

18 læs ærter og 4 læs kløver. 

I dette år da mand skrev efter Christi fødsel 1760, det gyldne tal var 13 og so-

lens cirkul var 5 og syndag bogstav var F.E., thi det var skudår; da var det et 

18,5 
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meget dejligt frugtbart år, og der var en Guds velsignelse af alle slags, både rug 

og byg, ærter og havre, tader (sic!) og vikker, hør, nødder og hummel, og hyl-

debær, og af alle slags æbler og pærer. Summa summarum der var en Guds vel-

signelse af alle slags, derfor har jeg fundet det rigtigst at nedskrive det til Guds 

ære. Samme år var det et meget vådt efterår, så vi ikke kunne få rugen sået. 

(JER, se dog under den 24. oktober).  

2 nnv 753,6 (13) nnv m regnbyger (01) nnø laber b overtrukken luft (06) nnø laber b over-

trukken luft (10) var overtrukken luft (18) var regnbyger (23) nv laber b regn-

byger 

(N) Kongen af Preussen ophæver belejringen af Dresden. 

18,4 

3 nv 755,1 (13) nv m regnbyger (01) nø laber b regnbyger (05) nø laber b regnbyger (10) 

nnv m regnbyger (17) nv m regnbyger (23) nv b blandet luft 

(N) 

18,5 

4 vnv 758,9 (13) vnv m driveskyer (01) nv m driveskyer (06) nv m driveskyer (10) nv m dri-

veskyer (17) vnv b klar luft (22) nnv b overtrukken luft 

(N) 

18,5 

5 stille 759,5 (13) stille overtrukken luft (01) nnv b overtrukken luft (05) nnv b overtrukken 

luft (10) stille blandet luft (17) sv laber b overtrukken luft (23) sø laber b over-

trukken luft 

(K) Rejst til byen. 

18,4 

6 ssø 759,1 (13) ssø b regn (01) øsø b overtrukken luft (06) øsø b regn (10) sø b regn (18) 

ssv b grå luft (22) sv b regn 

(K) I kancellikollegiet behandledes bl.a., at magistraten i Odense skal dømme i 

politisager. 

18,0 

7 var 764,1 (13) var m torden, lynen og regnbyger (01) sv b regn (05) ssv b diset luft (10) 

ssø b diset luft (17) var b regnbyger (23) ssø b regnbyger  

(N) Torden og regn. 

17,9 

8 ssv 758,3 (13) ssv m regn (01) s b snuskregn (06) s b tåget (10) var laber b regnbyger (18) 

nv laber b driveskyer (22) sv b regn 

(N) Regnvejr. De franske slås af de allierede. 

17,8 

9 var 756,3 (13) var laber b regnbyger (01) sv b regn (04) sv m regnbyger (11) var overtruk-

ken luft (18) var regnbyger (22) vnv laber b overtrukken luft 

(N) Klarere vejr. Besøgt Kofods i Søllerød. 

16,9 
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10 nv 759,3 (13) nv m driveskyer (01) nv laber b grå luft (06) nv laber b grå luft (11) nv m 

grå luft (18) nv m driveskyer (22) nv m driveskyer 

(N) 

16,3 

11 vsv 761,5 (13) vsv b driveskyer (01) vnv b tykke skyer (04) vnv b tykke skyer (07) var b 

regnbyger (20) vsv b tyk luft og regn (23) vsv b tyk luft og regn 

(N) 

16,0 

12 sv 757,9 (13) sv m regn (01) vsv b tyk luft og regn (06) vsv b tyk luft og regn (10) sv m 

regn (20) sv m regn (23) v rm tykke skyer 

(K) Rejst til byen. 

16,1 

13 vnv 750,3 (13) vnv 3 rm regnbyger (01) vnv 2 rm driveskyer (05) vnv 2 rm driveskyer (10) 

vnv 3 rm driveskyer (18) v 2 rm regn (22) sv m tykke skyer 

(K) I kancellikollegiet behandledes skattefrihed for dem der rydder i Norge, as-

sistenskirkegårde for søetaten og garnisonen, Odense hospitals bønder vil købe 

deres gårde, en sognepræst og politimester kommitteres for de fattige, den sidste 

klasse i Roskilde skole afskaffes og birketingsdomme over delinkventer forkyn-

des ligesom overretten. 

13,9 

14 sv 744,9 (13) sv b regn (01) vsv m grå luft (06) vsv m regnbyger (10) vsv m regnbyger 

(18) sv b regn (22) nv b regnbyger 

(N) Kornet mejet. Ustadigt vejr. 

13,1 

15 nv 748,6 (13) nv m driveskyer (01) nv m driveskyer (05) nv b driveskyer (10) nv b blan-

det luft (18) nv b driveskyer (22) nv b driveskyer 

13,4 

16 nnv 752,1 (13) nnv m overtrukken luft (01) nø m regnbyger (06) nø b driveskyer (11) nnv 

b driveskyer (17) nnv b overtrukken luft (24) nv laber b overtrukken luft 

13,8 

17 v 753,1 (13) v m driveskyer (01) nv laber b overtrukken luft (05) nv laber b tyk luft og 

regn (11) nv b blandet luft (18) v b driveskyer (23) v b grå luft 

(N) I Søllerød kirke. Gyldencrones familie spiste her til middag og Kofods om 

aftenen. 

14,4 

18 sv 753,6 (13) sv m regnbyger (01) vsv m grå luft (05) vsv m regnbyger (10) var m 

regnbyger (18) var m regnbyger (23) sv m regnbyger 

(N) 

13,0 

19 ssv 753,9 (13) ssv 2 rm tykke skyer og regnbyger (01) sv m driveskyer (06) sv b drive-

skyer (10) sv m overtrukken luft (18) nv m driveskyer (22) v m driveskyer  

(K) Rejst til byen. 

13,5 
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20 sø 757,1 (13) sø b regn (01) vsv b driveskyer (06) vsv b driveskyer (10) sv b overtrukken 

luft (17) var b regnbyger (22) nv b tykke skyer 

(K) 

13,5 

21 v 759,3 (13) v m driveskyer (01) vsv m tykke skyer (06) var m tykke skyer (10) v m dri-

veskyer (17) vsv b blandet luft (23) sv b blandet luft 

(N) Rejst til Nærum. 

15,0 

22 s 762,1 (13) s m blandet luft (01) sv laber b blandet luft (06) var blandet luft (10) s m 

blandet luft (18) s m blandet luft (22) sv b klar luft 

(N) Vejret bliver klarere og tørrere. 

16,1 

23 s 761,5 (13) s laber b blandet luft (01) sv m klar luft (04) sv m klar luft (07) s m over-

trukken luft og regn (18) var b regn (22) stille blandet luft 

(N) I går fornemmede jeg en stærk tykning for hovedet, som betog mig appetit 

og søvn. 

17,1 

24 stille 763,3 (13) stille overtrukken luft (01) stille blandet luft (06) stille blandet luft (10) stil-

le blandet luft (17) var blandet luft og regnbyger (22) sv b regnbyger 

(N) Min upasselighed slog sig til diarrhae og skyldes vel en dårlig mave. 

17,6 

25 nnv 762,1 (13) nnv b overtrukken luft (01) var b tyk luft (05) var b tyk luft (08) var b dri-

veskyer (18) var b overtrukken luft (22) nnø laber b grå luft 

(N) Kongen af Preussen slår Louduhn og Prins Hendrich russerne. 

17,1 

26 nv 759,5 (13) nv m regn (01) stille grå luft (06) ønø blandet luft og regn (10) ønø blandet 

luft og regn (18) ønø m regn (22) ønø b regn 

(K) Rejst til byen. Stærk torden og regn. 

14,4 

27 ø 758,9 (14) ø b regn (01) ønø b regn (04) ønø laber b grå luft (07) ønø laber b grå luft 

(18) ø b regn (22) nø laber b regn 

(N) Rejst til Nærum. Der blev holdt kancellikollegium hos mig. 

14,6 

28 ønø 761,9 (13) ønø b regn (01) nø laber b regn (06) nø laber b regn (09) ønø b regn (21) 

ønø laber b regn (24) øsø laber b regn 

(N) 

14,6 

29 øsø 762,9 (15) øsø laber b regn (01) stille grå luft (03) stille tyk luft og regn (08) øsø laber 

b regn (19) var laber b regn (23) ssv laber b klar luft  

(N) 

14,8 

30 ssv 760,5 (13) ssv laber b regnbyger (01) øsø laber b tykke skyer (06) øsø laber b tykke 15,1 
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skyer (10) var laber b overtrukken luft (18) vnv laber b blandet luft (22) nv b 

blandet luft 

(N) Det urolige vejr vedvarer. 

31 sv 761,9 (13) sv m grå luft (01) vsv laber b tåget (05) sv laber b grå luft (10) sv b grå luft 

(18) sv m grå luft (22) ssv m regn 

(N) 

14,8 

 

August 1760 

Temperatur: 15,8 gr. C 

Tryk: 757,6 mm Hg 

 

 vind tryk  

September 1760 

 

Vejrligsobservationerne er fra fregatten ”Pommern” fortøjet i Øresund. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

Bolle Willum Luxdorphs observationer er fra hans dagbøger. Observationerne 

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

temp. 

1 v 757,9 (13) v m regnbyger (01) v m driveskyer (06) vnv m driveskyer (10) vnv m regn-

byger (15) vsv m regnbyger (24) vsv rm regnbyger 

(N) Stærk regn og hagl. 

13,9 

2 nv 760,5 (13) nv 2 rm driveskyer (01) vnv rm regnbyger (05) vnv m driveskyer (10) nv 

rm regnbyger (16) nv 2 rm driveskyer (23) nv 2 rm driveskyer 

(K) Rejst til byen med min kone. Tørvejr. 

13,1 

3 nv 765,7 (13) nv rm blandet luft (01) nv m klar luft (04) nv m klar luft (08) nv m klar luft 

(18) nv m blandet luft (22) vnv m overtrukken luft 

(K) I kancellikollegiet behandledes bl.a., at Sct. Jørgens sø skal opstemmes på 

kongens bekostning, hvorvidt Københavns borgere kan nyde jagtfrihed og jus 

vocandi, hjælp til genopbygning af Bergens nedbrændte kirke og bøssemagerne 

12,4 
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ved arméens privilegier. 

4 nnv 766,5 (13) nnv m blandet luft (01) vnv b overtrukken luft (05) vnv b overtrukken luft 

(08) nnv m blandet luft (17) nv m overtrukken luft (22) nø b klar luft 

(N) Rejst til Nærum. 

12,7 

5 nv 772,5 (13) nv blandet luft (01) stille klar luft (06) stille klar luft (10) nnø blandet luft 

(16) nv blandet luft (24) stille klar luft 

(N) Behagelig varme og solskin. 

13,9 

6 s 775,5 (13) s b grå luft (01) stille klar luft (03) stille klar luft (09) ssv laber b blandet 

luft (18) s b grå luft (23) stille grå luft 

14,9 

7 stille 777,5 (13) stille grå luft (01) stille tåget (06) stille tåget (10) stille grå luft (18) stille 

grå luft (22) stille grå luft 

16,0 

8 nv 777,9 (13) nv laber b tåget (01) stille grå luft (04) stille tåget (07) stille tåget (17) nv 

laber b tåget (24) stille overtrukken luft 

16,7 

9 nnv 777,9 (13) nnv laber b grå luft og regn (01) stille tyk luft (06) stille tyk luft (10) stille 

tåget (18) nnv laber b grå luft og regn (22) stille grå luft og regn 

(K) Rejst til byen. 

16,9 

10 nnv 777,3 (13) nnv b overtrukken luft (01) stille grå luft og regn (06) stille grå luft og regn 

(10) stille overtrukken luft (18) nø laber b overtrukken luft (22) nø laber b over-

trukken luft 

(K) I kancellikollegiet behandledes bl.a., at kommandanten i Bergen ikke må 

anvende militærvagt mod borgerskabet og sikkerhed for umyndiges midler i 

Bergen. 

16,7 

11 nnv 779,1 (13) nnv laber b klar luft (01) stille klar luft (06) stille klar luft (10) var laber b 

klar luft (18) nnv laber b klar luft (23) nø laber b klar luft 

(N) Rejst til Nærum. 

16,6 

12 nv 777,5 (13) nv m diset luft (01) stille klar luft (05) stille klar luft (09) stille klar luft 

(18) nv m diset luft (22) nnø b blandet luft 

16,4 

13 ø 773,9 (13) ø b overtrukken luft (01) ønø m blandet luft (06) ønø m blandet luft (10) ø 

b overtrukken luft (17) sø m overtrukken luft (22) sø m overtrukken luft 

15,9 

14 sø 769,9 (13) sø m klar luft (01) sø m overtrukken luft (06) sø m overtrukken luft (10) 

øsø b blandet luft (18) sø m klar luft (23) sø m overtrukken luft 

16,2 

15 ssø 767,3 (13) ssø b klar luft (01) sø m overtrukken luft (07) sø m overtrukken luft (10) sø 

b klar luft (18) sø b klar luft (23) øsø m overtrukken luft 

16,2 
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(N) Spadseret til stranden. 

16 s 767,7 (13) s b blandet luft (01) øsø m overtrukken luft (05) øsø m overtrukken luft 

(08) ssø m klar luft (19) sø b blandet luft (23) sø m blandet luft 

(K) Rejst til byen med min kone. 

16,4 

17 sø 767,3 (13) sø laber b blandet luft (01) sø m blandet luft (06) sø m blandet luft (10) sø 

b blandet luft (16) ssø laber b overtrukken luft (24) sø m klar luft 

(K) I kancellikollegiet behandledes bl.a., hvor længe præsterne skal være hos 

delikventer. 

16,5 

18 øsø 765,7 (14) øsø m klar luft (01) sø m klar luft (06) sø m klar luft (10) sø m klar luft 

(19) øsø m klar luft (24) øsø m klar luft 

(N) Rejst til Nærum. 

16,5 

19 øsø 762,9 (13) øsø 2 rm klar luft (01) ø m klar luft (05) ø m klar luft (12) øsø m klar luft 

(19) øsø 2 rm klar luft (24) øsø 2 rm klar luft 

(N) Varmt, men uroligt vejr henmod efterårsjævndøgn. 

16,5 

20 sø 760,5 (13) sø 2 rm overtrukken luft (01) sø 2 rm klar luft (05) sø 2 rm klar luft (09) sø 

2 rm klar luft (19) sø m overtrukken luft (23) sø m grå luft 

(N) Storm og regnskyer. Om aftenen regn. Von Stöcken opsiger (lejemålet på) 

Springforbi (ifølge Nystrøm ejedes Springforbi af Johan Drewsen på Strandmøl-

len). 

16,4 

21 ssv 757,9 (14) ssv laber b overtrukken luft (01) sø m grå luft (05) sø m grå luft (07) var la-

ber b overtrukken luft (18) ssv laber b overtrukken luft (22) ssø b overtrukken 

luft 

16,4 

22 øsø 753,9 (13) øsø m regn (01) sø b overtrukken luft (06) sø b overtrukken luft (10) øsø m 

regn (17) ssø m regn (22) sø b regn 

15,9 

23 vnv 750,7 (13) vnv b blandet luft (01) var laber b regn (05) vsv laber b regn (11) var laber 

b regn (18) vsv b blandet luft (22) vsv b blandet luft 

(K) Rejst til byen. 

15,1 

24 sø 756,3 (13) sø b overtrukken luft (01) vsv b tåget (05) vsv b tåget (10) var laber b over-

trukken luft (18) sø b overtrukken luft (22) sø b overtrukken luft 

(K) I kancellikollegiet behandledes Solum kalds deling, skifte efter præsteenker, 

anlæggelse af købstad i Nordlandene, vægt og mål i Trondhjem, vedligeholdelse 

af Nicolai og Helliggejsts præsteboliger og kollekt for de nedbrændte huse i 

Rønne. I societetet behandledes aftryk af medallien til jubelfesten, professor Ko-

fods gæld og instrumenter og kort over Fyn til almanakken. 

14,5 
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25 sø 752,9 (13) sø rm regn (01) øsø b tåget (06) øsø b tåget (10) øsø m driveskyer (18) sø 

rm regn (22) sø rm regn 

(N) Rejst til Nærum. 

15,0 

26 nv 754,1 (13) nv rm driveskyer (01) var m regnbyger (06) vsv m regnbyger (10) vsv m 

tykke skyer (18) vsv b blandet luft (22) s m regn 

(N) Bestandig regn. 

14,9 

27 ssv 756,9 (13) ssv m regnbyger (01) s m regn (06) s m regn (10) ssv m grå luft (17) sv m 

blandet luft med torden og lynen (22) blandet luft 

(N) 

15,2 

28 sø 758,9 (13) sø m klar luft (01) sv b blandet luft (04) sv b blandet luft (07) ssv b diset 

luft (20) ssv rm regn, torden og lynen (23) ssv rm regn, torden og lynen 

(N) I Søllerød kirke. Lemvigs og Kofods spiste til middag hos os. Torden og 

lynild. 

15,9 

29 vsv 756,3 (13) vsv m regnbyger (01) sv rm regnbyger (05) sv m grå luft (10) sv m grå luft 

(18) vsv m regnbyger (24) sv m regnbyger 

(N) 

15,4 

30 vsv 758,9 (13) vsv b regnbyger (01) sv b regnbyger (05) vsv m blandet luft (10) vsv m 

blandet luft (18) vsv m regnbyger (21) vsv b blandet luft 

(K) Rejst til byen. 

14,2 

 

September 1760 

Temperatur: 15,4 gr. C 

Tryk: 762,2 mm Hg 

 

 vind tryk  

Oktober 1760 

 

Vejrligsobservationerne er fra fregatten ”Pommern” fortøjet i Øresund (Hel-

singør rhed). 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

Bolle Willum Luxdorphs observationer er fra hans dagbøger. Observationerne 

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

1 ssv 762,9 (13) ssv m regn (01) vsv b blandet luft (05) vsv b overtrukken luft (07) sv b tyk 

luft (16) ssv m regn (24) ssv m regn 

(K) I kancellikollegiet behandledes bl.a., at enhver kirurg skal være fødselslæge, 

og at kirurgerne skal øver sig i Findelhuset. 

14,2 

2 v 764,7 (14) v b blandet luft (01) vsv b blandet luft (06) v b blandet luft (10) vnv m 

blandet luft (19) vsv b blandet luft (23) vsv laber b overtrukken luft 

(N) Rejst til Nærum. Kongen låner 5 tdr. guld af Genova mod pant i Køben-

havn. 

15,0 

3 vsv 761,5 (13) vsv b regn (01) var laber b regn (05) var laber b regn (10) vsv b regn (18) 

vnv m regn (23) sv b blandet luft 

(N) Regnvejr. 

14,5 

4 vsv 769,7 (13) vsv m klar luft (01) sv laber b blandet luft (04) vsv laber b blandet luft (09) 

sv b blandet luft (19) vsv b blandet luft (22) vsv b blandet luft 

13,9 

5 ssø 767,1 (13) ssø 3 rm blandet luft (01) var laber b blandet luft (05) ssø b blandet luft 

(10) ssø 2 rm blandet luft (17) sø 3 rm blandet luft (22) sø 3 rm blandet luft 

13,9 

6 var 756,5 (13) var m regn (01) ssø 2 rm overtrukken luft (05) ssø 2 rm overtrukken luft 

(09) sø rm overtrukken luft (19) vsv m tykke skyer (23) vsv m klar luft 

(N) Professor Horrebow med frue og søster spiste hér til middag. 

13,3 

7 v 756,3 (14) v b blandet luft (01) vsv b blandet luft (05) vsv b blandet luft (09) vsv m 

regnbyger (17) sv b regnbyger (23) sv b klar luft 

(K) Rejst til byen.   

12,8 

8 var 740,9 (13) var b regn (01) vsv b grå luft (05) vsv b regn (10) ssø m regn (17) nø b regn 

(23) nø b klar luft 

(K) I kancellikollegiet behandledes bl.a., at generalkonduktør Hammer vil lave 

nye landkort over Norge og udvidelse af Københavns privilegier. Da Hans Ma-

jestæt i anledning af jubelfesten ved geheimeråd v.d. Lühe havde tilsagt byen en 

eklatant kgl. nåde, så begærede de 1) deres privilegier bekræftet på ny 2) at ma-

gistraten, de 32 mænds og andre fornemme børn må optages på Sorø akademi 

og som sø- og landkadetter 3) at deres jordegods må undtages fra udskiftnings-

forordningen 4) at alene Københavns borgere må nyde oplagsfrihed og at ingen 

kgl. betjente eller andre end byens borgere må drive en gros eller detail-handel 

10,9 
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5) at alene den islandske og finmarkske handel må drives af Københavns bor-

gerskab 6) at tolden på oplagsvarer godtgøres ligesom før 1748 7) at borgerska-

bet må bevilges oplag på fremmede kornvarer og 8) at konsumptionen eftergi-

ves på alt, hvad der indføres fra den 16. oktober indtil den 16. november.  

9 sv 750,3 (13) sv b regnbyger (01) vsv b blandet luft (04) vsv b blandet luft (09) vsv b 

blandet luft (18) sv b regnbyger (23) v laber b tyk luft 

(N) Rejst til Nærum. 

10,2 

10 v 750,7 (13) v m driveskyer (01) vnv laber b regn (05) vnv b driveskyer (08) v m drive-

skyer (19) vsv b driveskyer (23) vsv b klar luft 

(N) 

10,9 

11 nv 753,6 (14) nv b driveskyer og regnbyger (01) sv laber b klar luft (05) v laber b klar 

luft (11) var b driveskyer og regnbyger (17) nv b driveskyer (21) sv laber b 

overtrukken luft 

(N) Ladet mine lindetræer klippe og hugget de store rødder bort fra et æbletræ, 

der ikke ville bære. 

10,2 

12 øsø 757,7 (13) øsø m driveskyer (01) var b regn (06) øsø b regn (10) øsø m driveskyer 

(17) øsø m driveskyer (22) sø m overtrukken luft 

(N) Begyndt at regne og blæse. 

10,0 

13 sø 751,3 (13) sø en storm tyk luft (01) øsø rm overtrukken luft (05) øsø u regn (09) øsø u 

regn (16) øsø en storm tyk luft (24) øsø u regn 

(K) Rejst til byen. Stormen tog til med en sådan heftighed, at rækværket om Dy-

rehaven væltede, mange store træer blev oprykkede med rode, og en del skibe 

gik på grund og led skade. 

Århus: Ved middagstid rejste en stærk østenstorm sig, som vedvarede i 24 ti-

mer. Vandet stod usædvanligt højt. 

  9,4 

14 ønø 749,3 (13) ønø 3 rm regn (01) øsø u regn (06) ø 3 rm regn (10) ønø 3 rm regn (18) ønø 

2 rm driveskyer (22) nø 2 rm klar luft 

(K) Regn og blæst. I kancellikollegiet behandledes bl.a. den første apoteker på 

Bornholm. Det blev bevilget, at Københavns magistrats og de 32 mænds, samt 

andre fornemme borgeres børn kan optages på Sorø akademi. 

  6,4 

15 nnv 762,5 (13) nnv m klar luft (01) nnø rm klar luft (05) nnø rm klar luft (10) nnø m klar 

luft (20) nv b klar luft (24) vnv b klar luft 

(K) Frost om natten og hele dagen. 

  5,5 

16 vsv 754,9 (13) vsv 3 rm diset luft (01) vsv m regn (04) vsv rm regn (06) vsv 2 rm regn   8,0 
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(18) nv 3 rm overtrukken luft (23) v rm overtrukken luft 

(N) Regn og blæst. Første dag for Jubelfesten for suveræniteten. Biskop Harboe 

prædikede. Jeg var i Frue kirke. Der blev tildelt 18 doktorgrader i theologi, me-

dicin og jura. Rejst til Nærum. 

17 v 753,6 (13) v rm tyk luft (01) vsv rm tyk luft (03) sv rm regn (07) v rm regn (18) v rm 

tyk luft (23) vnv 2 rm regnbyger 

(N) Regn og blæst. Oberkamp lader hente 30 køer fra Saltholm med både, som 

med mænd og alt forgår, og kvæget driver til Vedbæk. 

  9,3 

18 nv 746,3 (13) nv en storm (01) vnv u regnbyger (06) vnv en storm diset luft (10) vnv en 

storm (18) nv u (22) nv u 

(N) Gruelig stærk blæst med regn. 

  9,9 

19 nv 757,7 (13) nv 2 rm diset luft (01) nv 3 rm diset luft (04) nv 3 rm diset luft (19) vsv m 

klar luft (24) vsv b klar luft 

(N) I Søllerød kirke. Solskin, blæst og kulde. 

  8,0 

20 sv 747,1 (13) sv b grå luft (01) v b regn (06) vnv b regn (09) vnv laber b tykke skyer (19) 

sv m grå luft (23) sv m regn 

(K) Rejst til byen. Købt et par heste for 60 rdlr. 

  8,0 

21 nnv 744,7 (13) nnv m klar luft (01) var m regn (06) nnø m grå luft (09) n m klar luft (17) 

nv m haglbyger (23) vnv m haglbyger 

(N) Rejst til Nærum med Dass. 

  7,4 

22 ssv 749,1 (14) ssv m overtrukken luft (01) vnv m klar luft (05) vnv m klar luft (08) sv m 

klar luft (19) ssv rm regn (22) sv u regn 

  6,2 

23 ssv 734,9 (13) ssv rm grå luft (01) sø stiv u regn (06) sv 3 rm regn (10) ssv rm grå luft 

(17) s 2 rm haglbyger (23) ssv 2 rm haglbyger 

(N) Spist til middag hos Kofods. Torden og lynild om aftenen. 

  7,4 

24 ssv 738,3 (13) ssv m blandet luft (01) ssv 2 rm grå luft (05) ssv 2 rm grå luft (10) ssv 2 rm 

blandet luft (18) ssv m blandet luft (22) var b grå luft 

Elsmark på Als: ”den 24. oktober såede vi rug det år, med bedrøveligt våd og 

skiden jord, så man ikke kunne tro, at det ville vokse, og det første sted vi såede 

det år var ved Nørmarksskifte”. 

  8,4 

25 stille 745,9 (13) stille blandet luft (01) var laber b grå luft (04) ønø laber b grå luft (09) ønø 

laber b snuskregn (18) øsø b overtrukken luft (23) sø m grå luft 

(N) Mildt vejr. Spadseret i Dyrehaven. 

  8,7 



 

 

239 

26 sø 753,6 (13) sø m driveskyer (01) sø rm grå luft (06) sø rm grå luft (10) sø 2 rm drive-

skyer (18) ønø b klar luft (22) ønø b klar luft 

  8,9 

27 sø 753,6 (13) sø b overtrukken luft (01) ønø b klar luft (06) ønø b klar luft (09) sø b klar 

luft (17) øsø rm tyk luft (23) øsø 2 rm regn 

(K) Rejst til byen med alle for i vinter. Jeg fik min bestalling som virkelig etats-

råd, dateret 17. oktober 1760. 

  5,5 

28 ssv 734,7 (13) ssv 2 rm regn (01) øsø 2 rm regn (06) øsø 2 rm regn (10) ssv 2 rm regn (21) 

ssv 2 rm regn (24) ssv 2 rm regn 

  7,5 

29 vnv 742,5 (13) vnv rm regn (01) nv 2 rm regn (05) nnv u regn (17) vnv m regn (22) vnv m 

blandet luft 

(K) Været til justitsråd Aagaards bryllup. De blev viet af biskoppen. (Ifølge Ny-

strøm var bruden Bolette Sophie Hersleb, en datter af den afdøde biskop).  

  5,3 

30 nv 759,9 (13) nv b blandet luft (01) vnv b blandet luft (05) vnv b blandet luft (10) var 

laber b blandet luft (18) vnv b blandet luft (23) vnv b blandet luft 

  4,2 

31 var 771,7 (13) var laber b tykke skyer (01) vnv laber b overtrukken luft (05) vnv laber b 

regnbyger (10) vnv laber b regnbyger (17) stille tykke skyer (20) stille tykke 

skyer 

(K) Vore folk kom ind fra Nærum. 

  4,8 

 

Oktober 1760 

Temperatur: 9,3 gr. C 

Tryk: 753,0 mm Hg 

 

 vind tryk  

November 1760 

 

Vejrligsobservationerne er fra fregatten ”Pommern” fortøjet i Øresund (Hel-

singør rhed). 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af observationer 

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

tus historico-meteorologicus” (1780).  

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

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

Bolle Willum Luxdorphs observationer er fra hans dagbøger. Observationerne 

temp. 
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er foretaget i København (K). 

1 ssø 771,7 (13) ssø m driveskyer (01) stille tykke skyer (05) var laber b overtrukken luft 

(08) ssø m regnbyger (18) ssø rm klar luft (22) s rm blandet luft 

 4,6 

2 ssv 752,1 (13) ssv 2 rm regn (01) sv m grå luft (06) sv m regn (10) ssv 2 rm regn (18) s 3 

rm regn (23) s 3 rm regn 

 4,2 

3 vsv 734,5 (13) vsv 3 rm regn (01) s 3 rm regn (06) ssv 3 rm regn (10) vsv 3 rm regn (17) 

vsv 3 rm regn (22) sv 3 rm regn  

(K) Kancellikollegiet spiste hos Hielmstierne. 

 5,7 

4 vsv 740,1 (13) vsv 2 rm regnbyger (01) sv u regn (05) nv 3 rm regnbyger (08) sv 3 rm 

regnbyger (20) vsv m regnbyger (24) sv b regn 

 5,1 

5 vnv 747,1 (13) vnv m tykke skyer (01) var laber b haglbyger (05) var laber b haglbyger 

(09) vnv b tykke skyer (17) sv b regnbyger (23) var laber b regnbyger 

(K) Stået fadder sammen med fru Hielmstierne, frk. Finckenhagen og Kleven-

feldt til Seilings søn Hans. 

 4,9 

6 vnv 753,1 (13) vnv m driveskyer (01) var laber b regnbyger (05) vnv b blandet luft (08) 

vnv b driveskyer (17) vsv m tyk luft og regn (22) sv rm regn 

 4,6 

7 sv 738,9 (13) sv 3 rm regnbyger (01) ssv u regn (06) ssv u regn (10) ssv u grå luft (18) 

vsv 2 rm (24) vsv m blandet luft 

 5,5 

8 ssv 751,9 (13) ssv laber b grå luft (01) vsv m blandet luft (06) vsv m blandet luft (16) sv b 

grå luft (23) ssv b grå luft 

(K) Kongen af England døde den 25. oktober. Et vestindisk skib forulykker på 

rejsen til Bergen. 

 5,9 

9 ssø 754,5 (13) ssø m driveskyer (01) s b grå luft (04) sø m tyk luft og snuskregn (08) ssø 

m driveskyer (18) s m klar luft (22) s m klar luft 

 6,4 

10 var 749,9 (13) var b klar luft (01) sø m klar luft (05) sø m klar luft (08) sø m klar luft (18) 

ssø laber b klar luft (23) sø laber b klar luft 

(K) I kancellikollegiet behandledes bl.a., at studenter og kirurger skal øve sig i 

at assistere ved fødsler og begravelse af lig ved Christianshavns tyske og dan-

ske kirker. 

 7,1 

11 øsø 746,9 (13) øsø m driveskyer (01) sø laber b klar luft (04) var laber b klar luft (11) øsø 

m klar luft (17) øsø m overtrukken luft (23) ø rm grå luft 

 6,6 

12 sø 745,5 (13) sø b grå luft (02) ø rm grå luft (06) ø rm grå luft (10) øsø m grå luft (17) sø 

laber b grå luft (23) stille tåget 

 7,0 
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(K) Kongen af Preussen slår feltmarskalk Daun den 3. november. 

13 vsv 750,3 (13) vsv rm driveskyer (01) vsv b regn (04) vsv b regn (07) sv m tyk luft (18) 

vsv m regn (22) vsv b regn 

 7,5 

14 nv 757,7 (13) nv laber b grå luft (01) var laber b tyk luft og regn (06) ønø laber b tyk luft 

og regn (10) var laber b tyk luft og regn (18) nv laber b grå luft (22) v m grå luft 

 7,1 

15 vsv 759,1 (13) vsv rm haglbyger (01) v m klar luft (05) v m klar luft (09) v m driveskyer 

(18) v m driveskyer (22) vnv 2 rm driveskyer 

 5,9 

16 sv 753,6 (13) sv u hagl (01) vnv 2 rm driveskyer (06) vnv 2 rm driveskyer (10) sv 3 rm 

overtrukken luft (18) vnv u overtrukken luft (23) nnv 3 rm driveskyer  

 4,6 

17 nnv 755,3 (13) nnv b klar luft (01) nnv 2 rm haglbyger (06) nv 2 rm (09) nnv b klar luft 

(18) var b overtrukken luft (23) vnv rm tyk luft 

(K) Kancellikollegiet spiste hos Knuths. I kancellikollegiet behandledes bl.a. 

nådsensårets deling ved Holmens menighed, Børnehusets afløbsrender i kana-

len, karantæne for skibe fra Middelhavet, løn til teologiske professorer og beri-

deren i Sorø. 

 4,5 

18 nv 747,5 (13) nv 2 rm grå luft (01) nv u regnbyger (04) nv u regnbyger (07) nv rm grå 

luft (17) vnv 2 rm grå luft (22) vnv 2 rm overtrukken luft 

(K) Læst Sneedorffs afhandling om æmulationens influx i de smukke videnska-

ber. Om eftermiddagen, efter at jagten på Jægersborg var forbi, kom kongen, da 

han stod ned af hesten, ud for det uheld, at han brækkede piben på højre ben. 

Dog var Guds hånd og forsyn til stede derved, at det blev til et simpelt knæk 

uden splinter. Hans Majestæt måtte forblive på Jægersborg. 

 4,7 

19 vsv 751,9 (13) vsv 3 rm tyk luft (01) vnv 2 rm overtrukken luft (06) v 2 rm overtrukken 

luft (10) vsv 2 rm overtrukken luft (17) sv u regn (22) sv u regn 

 4,9 

20 vsv 736,9 (13) vsv m blandet luft (01) vsv 3 rm regn (05) vsv rm overtrukken luft (10) vsv 

m blandet luft (16) nv u regn (19) nv u regn 

(K) Et skib med 550 norske soldater, som sejlede ud den 21. oktober, og hvorfra 

man ingen underretninger har haft, mens den store storm var, så at man troede, 

at det var forulykket opdages lykkelig i Langesund. 

 4,2 

21 vsv 724,1 (13) vsv 2 rm regn (01) nv u tyk luft (06) sv 3 rm regn (10) sv u regn (20) n u 

slud (23) n u slud 

 4,2 

22 nv 741,7 (13) nv rm tykke skyer (01) nnv 3 rm haglbyger (04) nnv rm tykke skyer (07) 

nnv rm tykke skyer (18) nv rm tykke skyer (22) n m tykke skyer 

(K) Stærk frost efter formørkelsen. Været på Jægersborg om formiddagen. Be-

 3,7 
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sluttet at geheimeråden skal underskrive de løbende sager. 

23 nø 754,5 (13) nø m klar luft (01) n m tykke skyer (04) n m tykke skyer (07) nø m tykke 

skyer (18) nnø m klar luft (22) nnø m klar luft  

(K) I Helliggejst kirke, hvor der blev bedt for kongen. 

 1,7 

24 nv 762,1 (13) nv m klar luft (01) nnø m klar luft (04) nnø m klar luft (06) nø m klar luft 

(24) nv b driveskyer 

(K) Kancellikollegiet spiste hos mig. 

 0,9 

25 sv 763,3 (13) sv m overtrukken luft (01) stille klar luft (05) stille klar luft (10) vsv m 

overtrukken luft (16) ssv rm regn (23) ssv rm regn 

 1,4 

26 nv 750,3 (13) nv 2 rm regn (01) vnv rm regn (05) nnv 3 rm regn (09) nv 2 rm regn (17) 

nv 2 rm regn (23) nv 2 rm regn 

(K) På ny tøvejr. 

 2,2 

27 nnø 761,7 (14) nnø b klar luft (01) nnø 2 rm regn (04) nnø m grå luft (06) nnø m grå luft 

(19) nnø b klar luft (22) nnø b klar luft 

 2,0 

28 nø 765,9 (13) nø m blandet luft (01) nø m blandet luft (06) nø m blandet luft (10) nø m 

blandet luft (18) nø m blandet luft (22) nø m blandet luft 

(K) Gjort kur. 

 0,2 

29 stille 773,6 (13) stille blandet luft (01) ønø m klar luft (05) ønø m klar luft (10) ønø laber b 

klar luft (19) stille overtrukken luft (23) var laber b overtrukken luft 

-0,6 

30 sv 769,5 (13) sv m grå luft (01) ssv laber b grå luft (06) sv m grå luft (10) sv m grå luft 

(17) ssv rm tyk luft og regn (21) ssv rm tyk luft og regn 

 0,1 

 

November 1760 

Temperatur: 4,2 gr. C 

Tryk: 752,2 mm Hg 

 

 vind tryk  

December 1760 

 

Vejrligsobservationerne fra den 1.-29. december er fra fregatten ”Pommern” for-

tøjet i Øresund (Helsingør rhed), fra den 24.-29. december dog på Holmen. 

Døgnets temperatur er skønnet 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).  

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

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

Vindobservationerne den 30. og 31. december er fra Dansk historisk Almanak. 

Bolle Willum Luxdorphs observationer er fra hans dagbøger. Observationerne er 

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

1 vsv 753,1 (13) vsv 2 rm blandet luft (01) ssv rm tyk luft og regn (05) ssv rm tyk luft og 

regn (10) vsv rm tyk luft og regn (19) nv 2 rm blandet luft (23) nv 2 rm blandet 

luft 

(K) Kancellikollegiet spiste hos Hielmstierne. I kancellikollegiet behandledes, at 

femernske og holstenske skippere kun må sælge hvede til bagerne, istandsæt-

telse af Harbokloster og istandsættelse af Bergens katedralskole. Kongen begyn-

der atter at underskrive. 

 2,4 

2 vsv 753,1 (13) vsv rm tyk luft (01) vsv m blandet luft (06) vsv m blandet luft (10) vsv m 

grå luft (17) v 2 rm regn (22) 3 rm regn 

 2,3 

3 vsv 740,3 (13) vsv m overtrukken luft (01) v 3 rm regn (06) v 3 rm regn (10) nv m tyk luft 

og regn (18) v m blandet luft (22) vnv m blandet luft 

 3,2 

4 vnv 739,1 (13) vnv m haglbyger (01) nv m klar luft (05) nv m klar luft (09) vnv m tykke 

skyer (18) v m tykke skyer (22) vsv m tykke skyer 

(K) I de sidste dage er forøvet tyverier i adskillige huse her i staden således hos 

Torms, Hielmstiernes, Langebech og hos Kratzenstein m.fl. 

 2,1 

5 vsv 741,3 (13) vsv b overtrukken luft (01) vsv m snebyger (05) vsv m klar luft (09) vsv b 

klar luft (18) var laber b tyk luft (22) var laber b tyk luft 

(K) Om aftenen til kaptajn Schønemanns ja-ord med den yngste frk. Dauw. 

 1,4 

6 nø 747,3 (13) nø m blandet luft (02) nnø b grå luft (06) nø b grå luft (10) nø m grå luft 

(17) nø b blandet luft (22) nø b tyk luft 

 0,4 

7 nø 755,3 (13) nø laber b klar luft (01) ønø m snefog (04) ønø laber b driveskyer (07) ønø 

laber b driveskyer (19) ønø m klar luft (23) ønø m klar luft 

-0,4 

8 sø 760,9 (13) sø m klar luft (01) øsø m klar luft (06) øsø m klar luft (10) øsø m klar luft 

(18) sv rm tyk luft (23) sv rm tyk luft 

(K) Kancellikollegiet spiste hos Stampes. 

-1,4 

9 v 749,7 (13) v rm tyk luft (01) sv rm snefog (05) var m regn (10) v m blandet luft (18) 

nv rm tyk luft (23) nv m klar luft 

 0,8 
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10 nv 749,9 (13) nv b blandet luft (01) vnv m blandet luft (06) nv b blandet luft (09) nv b 

blandet luft (17) nnv m tyk luft (22) nv rm tyk luft 

 0,8 

11 nnv 751,5 (13) nnv rm driveskyer (01) vnv rm tyk luft (06) v m snefog (10) nnv 3 rm tykke 

skyer (18) nv 2 rm klar luft (22) nv 2 rm klar luft 

 0,2 

12 vnv 753,1 (13) vnv 2 rm tyk luft og regn (01) var m tyk luft (06) ssv m snefog (09) var 2 

rm tyk luft og regn (21) vnv 2 rm tyk luft og regn  

(N) Gjort kur på Jægersborg og rejst til Nærum om aftenen. 

 0,1 

13 sv 750,7 (13) sv rm grå luft (01) vsv 3 rm tyk luft og regn (06) vsv 2 rm regn (10) sv 2 rm 

regn (18) sv rm regn (22) ssv 2 rm regn 

(N) Tøvejr og regn. 

 1,7 

14 sv 747,7 (13) sv m regnbyger (01) vsv 3 rm regn (06) vsv 3 rm regn (10) sv m driveskyer 

(18) vsv m regnbyger (22) v m klar luft 

(K) Rejst til byen. 

 1,7 

15 var 763,3 (13) var b overtrukken luft (01) n m klar luft (05) nv m klar luft (07) nnv m klar 

luft (19) sv m regn (23) sv m regn 

(K) Kancellikollegiet spiste hos Knuths. Om aftenen på komedien og pantomi-

nen (ifølge Nystrøm spilledes Holbergs ”Maskerade” og pantominen ”Den 

strandede Columbine”). 

-0,2 

16 nv 752,7 (13) nv m tyk luft (01) vsv 3 rm regn (06) vsv 3 rm regn (10) nv m tyk luft (21) 

vsv m tyk luft (24) sv b regn 

(K) Hos gehejmeråden på Bakkehuset. Han er syg af forkølelse. 

 1,7 

17 nv 747,5 (13) nv m regn (01) var b regn (04) vnv m regn (09) vnv m grå luft (17) nv m 

regn (23) m tyk luft 

 2,7 

18 ssv 743,3 (13) ssv m regn (01) vsv m regn (06) sv m regn (10) ssv m regn (22) sv m regn 

(23) vnv 2 rm regn 

 2,7 

19 ssv 747,5 (13) ssv m regn (01) nv 2 rm regn (04) nv rm tyk luft (09) vsv laber b tyk luft 

(18) vnv rm overtrukken luft (22) vnv 3 rm overtrukken luft 

 2,7 

20 v 741,3 (13) v m driveskyer (01) vnv 3 rm regnbyger (05) vnv rm regnbyger (10) v m 

grå luft (18) v rm driveskyer (22) nv 3 rm regnbyger 

(N) I kancellikolegiet behandledes bl.a. beskikkelse af 2 engelske præster i Vest-

indien. Rejst til Nærum. 

 2,1 

21 nnv 750,3 (13) nnv m blandet luft (01) nnv 3 rm overtrukken luft (05) nnv 3 rm overtruk-

ken luft (10) nnv m blandet luft (19) nnv b blandet luft (22) sv b overtrukken 

 2,3 
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luft 

(N) I Søllerød kirke, hvor skoleholder Lucht prædikede. 

22 sv 749,9 (13) sv m regnbyger (01) sv m regnbyger (06) vsv m regnbyger (10) sv b regn-

byger (18) sv m regnbyger (22) sv m regnbyger 

(N) Regn og blæst. 

 2,8 

23 vsv 753,1 (13) vsv m regnbyger (01) sv rm regnbyger (05) sv rm regnbyger (08) sv m 

regnbyger (17) vsv m regnbyger (21) vsv m regnbyger  

(N) 

 2,9 

24 ssv 760,3 (13) ssv 2 rm tyk luft (01) ssv rm tyk luft (06) ssv rm tyk luft (10) ssv rm tyk 

luft (18) vsv 2 rm tyk luft (22) s 3 rm regnbyger 

(N) 

 3,2 

25 ssv 753,9 (13) ssv 2 rm regnbyger (02) s 3 rm regnbyger (06) ssø en storm regnbyger (10) 

ssv 2 rm regnbyger (18) vsv 3 rm regnbyger (22) vsv 3 rm regnbyger 

(N) 

 3,7 

26 ssø 747,1 (13) ssø 2 rm regnbyger (01) vnv en storm regnbyger (06) vnv en storm regnby-

ger (10) v 2 rm regnbyger (18) ssø 3 rm regnbyger (22) sø u tyk luft 

(N) I Søllerød kirke. Beset værelserne på Ørholm mølle. Stærk storm. 

 4,8 

27 sv 758,3 (13) sv 3 rm tyk luft (01) vnv en storm tyk luft (06) vnv en storm tyk luft (10) 

vsv 3 rm tyk luft (18) sv rm tyk luft (22) ssv rm tyk luft 

(N) 

 4,2 

28 sø 752,3 (13) sø m snuskregn (01) s m driveskyer (06) s m driveskyer (10) sø m drive-

skyer (19) sø m snuskregn (23) ssø m snuskregn 

(N) 

 4,6 

29 ssv 753,1 (13) ssv m grå luft (02) ssø m snuskregn (05) ssø m blandet luft (10) ssv m blan-

det luft (17) sv m grå luft 

(K) Rejst til byen. 

 4,7 

30 sv 752,1   3,7 

31 s 755,1   3,4 

 

December 1760 

Temperatur: 2,2 gr. C 

Tryk: 750,8 mm Hg 
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