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Forord 

 

I denne bog introduceres hovedleverandøren til vejroplysninger 1761-88 ”vejrhelten” Bolle Willum 

Luxdorph, der fra 1734-88 tjente til livets ophold som embedsmand, og som ved sin død som 72-

årig endnu ikke havde opnået en pensionsordning. 

 

Hans dagbøger, der strækker sig fra 1745 og til hans dødsdag, blev i uddrag udgivet af Eiler 

Nystrøm fra 1915-30. Nystrøm har især medtaget oplysninger i dagbøgerne om det politiske liv. 

Forud for den begyndende udgivelse i 1915 rettede Nystrøm henvendelse til Meteorologisk Institut, 

om instituttet ville være interesseret i, at han medtog Luxdorphs daglige vejriagttagelser dækkende 

perioden 1761-88. Meteorologisk Institut svarede imidtertid nej, og Nystrøm undlod derfor at 

medtage Luxdorphs vejriagttagelser. Meteorologisk Instituts manglende interesse er ganske 

forståelig. Meteorologi er en eksakt videnskab, hvor kun systematiske instrumentelle observationer 

er brugbare. Anderledes hos os historikere, hvor alt kan bruges og indgår i den historiske brokkasse. 

Historikerne erkender således på forhånd, at man ikke vil være i stand til eksakt at gengive fortiden. 

 

Udover vejriagttagelserne er Luxdorphs spadsereture, landbrugs- og havebrugsoplysninger, 

naturiagttagelser og endeligt en del af hans selskabelige virksomhed medtaget. 

 

Tilbage står, at nogen en dag vil fuldende udgivelsen af hans dagbøger ved at udgive de resterende 

oplysninger om hans selskabelige virksomhed, især på egen bopæl, og hans udførlige theologiske 

betragtninger.    

 

 

 

                                                           Store Ebberup, 12. april 2012 
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Bemærkninger til læsning af bogen 

 

 

Ved læsning af oplysningerne fra vagtskibene betyder: 

 

Stille - vindstyrke 0 

Liden laring (ll) - vindstyrke 1 

Liden laber - vindstyrke 1,5 

Laber - vindstyrke 2 

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

Stiv bramsejlskuling (stiv b) - vindstyrke 3,5 

Merssejlskuling (m) - vindstyrke 4 

Stiv merssejlskuling (stiv m) - vindstyrke 4,5 

Rebet merssejlskuling (rm) - vindstyrke 5 

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

Dobbelt rebet merssejlskuling (2 rm) - vindstyrke 6 

Tredobbelt rebet merssejlskuling (3 rm) - vindstyrke 7 

Undersejlskuling (u) - vindstyrke 8 

Stiv undersejlskuling (stiv u) - vindstyrke 9 

Storm - vindstyrke 10 

Stærk storm - vindstyrke 11 

 

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

dette skema. 

 

Kilder:  

 

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

er følgende kilder anvendt: 

 

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

 

Bolle W. Luxdorphs dagbøger 1-2, udgivet af Eiler Nystrøm (København 1915-30)  
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Roskilde (Pontoppidans danske Atlas 1761) 
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VEJRET I 1761 

 

 

1761 Temperatur 8,3 gr. C. Varmt år. Mild vinter. Usædvanlig regnfuld juli måned. Venuspassage 

den 6. juni. Nordlys den 11. maj og den 25. og 26. september. 

Januar 

 

Meget varm.  

Meget mildt fra den 1.-11., der-

efter kortvarigt koldere. Fra 

den 19. vekslende mellem tø 

og frost. Meget højt lufttryk 

omkring den 29.  

 

Storm og stærk regn den 3. og 

stærk storm den 5. 

 

Temperatur: 1,8 gr. C 

Februar 

 

Meget varm.  

Solfattig. Kortvarig frostperi-

ode omkring den 12., meget 

mildt fra den 16. Meget lavt 

lufttryk omkring den 23. 

Dominerende vestenvind.  

 

Stærk regn den 15. og den 26. 

 

Temperatur: 1,7 gr. C 

Marts 

 

Meget varm.  

Meget solrig. Kun enkelte 

nætter med nattefrost. Vesten-

vind indtil den 8., derefter 

østenvind med meget solrigt 

vejr indtil den 20., og derefter 

sydlig vind. 

 

Temperatur: 4,6 gr. C 

April 

 

Normal. 

Temperatur: 5,4 gr. C 

Maj 

 

Normal.  

Meget solfattig. Nattefrost den 

10. og derefter megen NØ-

vind. Stærk regn den 23. Nord-

lys den 11. 

 

Temperatur: 11,1 gr. C 

Juni 

 

Meget varm.  

Meget solrig. Varmt sommer-

vejr fra den 14. En del torden, 

bl. a. stærkt tordenvejr den 5. 

Megen østenvind.  

 

Venuspassage den 6. 

 

Temperatur: 15,7 gr. C 

Juli 

 

Kold.  

Helt usædvanlig solfattig. 

Hedebølge fra den 1.-3., der-

efter køligt vejr, især omkring 

den 20. Vestenvind i hele 

måneden. Meget regnrig må-

ned med regn næsten hver dag, 

den 9. stærk regn. En del 

torden. 

 

August 

 

Meget varm.  

Solrig. Varmt fra den 5. Meget 

søndenvind.  

 

Temperatur: 17,2 gr. C 

September 

 

Meget varm.  

Meget solrig. Varmt sommer-

vejr indtil den 11., med hede-

bølge fra den 8.-11. Regnfuldt 

vejr fra den 12.-20., derefter 

østenvind med solrigt vejr.  

Den 15. stærkt tordenvejr og 

den 18. stærk regn. Nordlys 

den 25. og 26. 
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Temperatur: 15,1 gr. C Temperatur: 15,5 gr. C 

Oktober 

 

Meget kold.  

Koldt med østenvind i hele 

måneden og nattefrost den 21.-

23. Stormende med stærk 

storm den 4. og storm den 12., 

hvor der også faldt slud. 

 

Temperatur: 6,9 gr. C 

November 

 

Normal.  

Meget mildt indtil den 25., 

derefter vinterligt med norden-

vind. Stærk regn den 11. 

 

Temperatur: 4,9 gr. C 

December 

 

Meget kold.  

Solfattig. Gennemsnitstem-

peraturer omkring 0 gr. C må-

neden igennem. SØ-vind. 

 

Juleaften: SØ-vind med frost. 

 

Temperatur: - 0,3 gr. C 

 

 

 

 

Formørkelser i 1761 

 

Udi nærværende år bliver ingen solens formørkelse udi Europa at se, men udi månen sker en stor 

formørkelse, hvilken indfalder den 18. maj og begynder kl. 9,18 om aftenen, månen går ganske ind i 

jordens skygge kl. 10,25, begynder igen at komme ud af jordens skygge, den 19. maj kl. 00,02, og 

omsider endes formørkelsen kl. 01,10. 
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Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender som kilde til ÅRET 1761 

 

 

ÅRET 1761 

 

Helsingør, 15. januar 1761 

 

Den 14. januar var det NØ-vind om formiddagen 

 

Helsingør, 26. januar 1761 

 

I dag kl. 8,30 var det SØ-vind 

 

Avertissement 

 

Venus passerer den 6. juni igennem Solen, så at dens bane er lige imellem Solen og os. Dette er 

senest sket i 1639. 

 

Elfsborg, 15. januar 1761 

 

Erfarne landmænd have for længst holdt det for et mærke, at det år, som der faldt en mængde 

rønnebær, siden skulle blive meget vådt. Dette er og indtruffet i det forløbne år. Man så her 

rønnebuskene så fulde af bær, at grenene bøjede sig til jorden. 

 

Helsingør, 12. februar 1761 

 

I forgårs (dvs. den 10/2) er det kgl. orlogsskib ”Grønland” på grund af storm, uvejr og modvind, 

efter at det i 14 dage bestandig har holdt søen, atter kommet til Sundet. 

 

København, 9. marts 1761 

 

Fra Hyllinge i Sjælland berettes, at da en af de mænd, som ved den bedrøvelige tildragelse med 

Sundby færge var druknet, blev begravet, og der til ligbegængelsen skulle ringes med klokkerne, 

faldt begge kirkens tårne, som ved ælde og mangel på fornøden reparation vare brøstfældige, ned, 

og ej alene meget beskadigede kirken, men også slog 5 mennesker ihjel. 

 

Härnösund i Sverrig, 20. februar 1761 

 

Den 24. januar kl. 3 om morgenen hørte og fornam man her et jordskælv med dunder og bevægelse. 

En time senere begyndte en stærk storm af vesten, hvilken varede til kl. 10 om aftenen. Den 25. 

januar om morgenen opkom atter en voldsom NV-orkan, som varede til den følgende nat, da man så 

et stærkt, vidtgående og flammende nordlys. Vi have nu i 3 år haft sådanne nordlys efter jordskælv 

og storme. 

 

Altona, 19. marts 1761 

 

Det omtales, at der er flodoversvømmelser i Ingermanland, Livland, Kurland og Polen. 
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Lidköping, 14. marts 1761 

 

Natten mellem den 10. og 11. marts faldt heromkring én fod dyb sne; hvorpå man om morgenen 

sidstnævnte dag i særdeleshed ved Store Gunnerstorp fandt på sneen sorte orme, som vare 1 tomme 

lange og så tykke som et halmstrå. De havde 4 ben på hver side tæt ved hovedet, og dette var 

spidsigt. Nogle af disse orme ere forvarede i spiritu vini; men næsten alle de øvrige bleve den 

følgende dag inden middag oplukkede af små fugle. 

 

Paris, 3. april 1761 

 

Fra Calais berettes, at et sødyr af uhyre størrelse der er blevet fanget. Dette var drevet ind på 

stranden imellem denne havn og Boulogne. Man ved ikke at give det noget navn, såsom man ikke 

har set dets lige. Så meget kan man alene sige, at det var forskelligt fra en hvalfisk. Dets gab er, når 

det opspiles fra den øverste til den nederste kindbakke, 5 fod vidt. Dyret er omtrent 48 fod langt og 

13 fod tykt. En af dets tænder vejer 1 pund og 2 lod, og det hele dyr kan veje omtrent 30.000 pund. 

 

København, 22. maj 1761 

 

Fra en norsk officer Ove Andreas von Wangenstein, som er kaptajn i Hans Majestæts tjeneste, har 

vi modtaget: 

” Anden pinsedags aften kl. 3 quarter til 9 så jeg sammen med mange herværende mennesker et 

luftsyn af ild, såsom medfølgende tegning nr. 1 udviser, og dette vedvarede i samme skikkelse 

ungefehr 6 á 7 minutter. Derefter bleve ildkuglerne b, c og d henrykkede således som ved nr.2, 

hvorved i strålen optændtes tvende nye e og f. Figuren blev videre strax forandret som nr.3, hvorved 

kuglen f blev borte; efter et par minutters tid udskøde kuglerne sig ved, at de tillige bleve borte og 

formede stråler som ved nr. 4, hvorved alene kuglen c var tilbage i sædvanlig størrelse, og af sig 

nedkastede de visende ildstråler. Endelig til sidst var de som nr. 5, da det forsvandt nys førend kl. 9, 

så det i alt varede i 13 minutter. Fra Rendsborg blev dette set i vester, 44 á 45 grader over 

horisonten, længden gik fuldkommen 12 fod og kuglens diameter 5 tommer, men de andre noget 

mindre, og strålen i sig selv 2 til 3 tommer efter øjesynet. Ilden var klar, lys og ren, snart som de 

glimtende stjerner; ligesom luften samme tid og var klar og havde samme dag og de tvende forrige 

været godt og varmt vejr.” 

 

København, 1. juni 1761 

 

Fra Fredericia berettes: Anno 1761 den 11. maj, som var på 2. pinsedag om aftenen kl. hen imod 9, 

sås i Fredericia i den SV-lige kant af luften et tegn, således som følger: Først lod det sig til syne, 

som en brændende granat, der udkastes. Denne stråle blev stående lidet stille på et sted, den 

bevægede sig vel lidet, men blev dog på det sted, hvor den først sås: Da denne stråle havde stået 

nogle minutter, forandrede den sig og blev til syne (idet den bevægede sig) som en ildflamme. 

Derefter bøjede den sig i adskillige bugter, så at den blev nogenledes ligt et 5-tal, hvori sås 3 klare 

stjerner, det øvrige deraf var og da til syne som en utallig mængde små stjerner, da dette havde varet 

lidet, skiltes det ad i tvende dele, og i den ene part deraf, som stod øverst i luften, sås de tvende 

store stjerner, men i den anden part, som stod neden for, sås den ene af de store stjerner. Disse 

tvende dele bevægede sig meget og på adskillige måder imod hverandre, da det til sidst blev til syne 

mestendels som en cirkuls tvende spidser, hvorudi endnu kunne kendes de tvende forommeldte 

store stjerner, og endelig forvandtes det mere og mere som en liden sky, der bortdriver. Dette alt 
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sammen varede et fuldkommen kvarter. Hvorledes det så ud, kan nogenledes ses af undertegnede 

figurer, dog kan det ej blive aftegnet for de mange bevægelsers skyld, som skete derved. 

 

København, 5. juni 1761 

 

I morgen indfalder den så meget omtalte dag, som sætter vore tiders stjernekiggere i bevægelse, da 

Venus skal passere Solen. Det vil næppe være muligt, at nogen med blotte øjne kan komme til at se 

det. Såsom Veneris overflade er ikkun 1/625 af Solens og dens middellinje ikkun 1/25 mod Solens, 

men med store såkaldede tuber eller kikkerter ses Solen, og jo større kikkerten er jo bedre. Ellers 

bliver dette syn atter at se 8 år derefter i 1769 den 3. juni, siden ses det ikke førend i december 1874 

og derpå i juni 1996 o.s.fr.  

 

København, 8. juni 1761 

 

Den 6. juni indfaldt det rare syn, da Venus passerede Solen, hvilket astronomi i så lang tid så meget 

længtes efter, og som allerede for langt over 100 år af Kepler og sildigere af Hellei er bleven forud 

spået. Dette blev meget nøje observeret på Det kgl. Observatorium efter trende differente methoder, 

så man haver årsag at håbe, at man af disse observationer skal kunne determinere Solens parallaxe, 

Veneris bane og de andre astronomiske elementer, som ved denne lejlighed søges. Vejrliget ved 

observationens begyndelse var godt, siden blev det tykkere, men skyerne adskilte sig dog således, at 

man fik Veneris udgang at se. Venus var allerede helt inde i Solen ved Solens opgang, og den gik 

ganske ud af Solen kl. 9,23, så man deraf ser, at imellem de astronomiske tavler over Veneris løb 

haver den berømte Cassiei i sine nærmest truffet sandheden. Under observationen mærkede man 

ikke tegn til nogen atmosphære, heller ikke så trende differente observatores, som alle kendte 

Solens pletter, nogen satellitem. Observationerne, så vidt vejrliget tillod, bleve siden continuerte 

den ganske dag, men man blev ikke heller i den tid nogen satellitem var. I middagen selv sås en ny 

plet, som nylig var kommet ind i Solen, man supponerede den kunne være en satellit, men siden 

observeredes om eftermiddagen nærmere, at det var en plet, efterdi den ikke havde en sådan 

bevægelse, som en satellit skulle have. Ellers er man for resten forvisset om, at Montagnes 

observation i henseende til den nye satellit har sin rigtighed, men måske dens situation in orbita har 

været sådan, at dens gang igennem Solen ikke blev at se.     

 

Hanau, 1. juni 1761 

 

Der omtales skybrud den 28. maj 1761. 

 

Regensburg, 4. juni 1761 

 

Nysgerrigheden haver her i sidstafvigte uge haft at bestille med et barn, som man, formedelst dets 

overordentlige tykkelse, har ladet se et par gange. Dette barn er født i en landsby 6 mile herfra, og 

skal strax efter fødselen allerede have vejet 24 pund. Nu er samme et år og 3 uger gammelt og vejer 

103 pund. Moderen er en mager kone på 41 år. 
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Stockholm, 15. juni 1761 

 

 

På det i Upsal værende astronomiske observatorium lykkedes det den 6. juni til fuldkommen 

fornøjelse at se Veneris gang forbi Solen. Den begyndtes 20 minutter tidligere, end man i anledning 

af de bedste udregninger ventede og varede 18 minutter kortere, end den efter samme udregninger 

burde, så at slutningen indfaldt omtrent 39 minutter tidligere, end man formodede. Planeten selv 

forefandtes at være mestendels en fjerdedel mindre i diameter, end man hidindtil havde troet. Dens 

diameter forholdt sig til Solens som 51 til 1668.  

 

 

København, 31. juli 1761 

 

I tirsdags så indbyggerne i denne hovedstad med den inderligste fornøjelse vor allernådigste monark 

i allerhøjeste velgående indkomme i denne hovedstad, kjørende i en åben vogn. En stor mængde af 

indbyggerne vare forsamlede ved porten og på voldene for at se denne elskede konge efter hans 

udstandne svaghed, som Gud har ladet ham overstå. Monarken forlod dagen efter hovedstaden, og 

ventes ind igen i tilkommende uge. 

 

 

København, 28. september 1761 

 

Fra Glückstadt berettes 25. september, at skibene er kommet hjem fra Island. Hjemrejsen tog 7 uger 

og 4 dage. 

 

 

Helsingør, 26. november 1761 

 

Den 24. november var vinden i SØ. 

 

 

København, 25. december 1761 

 

Vinden var den 23. december om formiddagen en god vind af ØSØ. 
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 vind tryk  

Januar 1761 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

Observationerne er foretaget i København, observationerne den 1.- 4. januar er 

dog foretaget i Nærum. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer, har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 sv 736,2 (Nærum) tyk luft og regn. Rejst til Nærum den 31. december 1760.   4,3 

2 nø 736,2 (Nærum) tyk luft. Gjort kur på Jægersborg.   4,1 

3 v 752,1 (Nærum) nattefrost, siden stærk regn og storm   3,6 

4 nv 763,0 (Nærum) blæst og klar luft   4,8 

5 v 762,6 Tyk luft med regn og stærk storm   5,0 

6 nv 770,8 Klart vejr   4,0 

7 uvis 775,8 Klart vejr og siden nattefrost   3,3 

8 v 776,0 Tøvejr, men uden regn   2,6 

9 v 780,0 Udsigt til frost   2,3 

10 v 770,2 Igen tøvejr   2,3 

11 n 756,4 Stærk blæst og frost   3,0 

12 n 769,8 Frost. Kancellikollegiemøde hos Hielmstierne, som har tandpine, og spist dér. 

Politimesten har ladet opslå en plakat om, at almuen også i fremtiden kan få det 

samme tobak for en skilling.  

  0,7 

13 v 771,8 Frost og klar luft   0,0 

14 ø 771,0 Let frost. Kongen begynder at gå.   0,0 

15 v 769,0 Frost og tynd sne, om aftenen tøvejr  -0,2 
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16 v 738,8 Regn og blæst, om eftermiddagen frost   2,0 

17 n 753,2 Frost og blæst -0,9 

18 sv 771,2 Stærk frost -2,2 

19 v 768,4 Tøvejr  1,5 

20 v 770,4 Tøvejr. Rebet går løs ved Jægersprisfærgen, hvorved prammen synker med 10 

mand og en del heste. 

 1,5 

21 s 771,8 Tøvejr, om aftenen frost. St. Germain bliver generalissimus.  1,2 

22 uvis 769,2 Frostvejr, om aftenen tø  0,3 

23 v 771,6 Tøvejr  1,0 

24 v 769,6 Tøvejr   2,7 

25 n 769,2 Tøvejr   3,3 

26 sv 780,4 Mellem tø og frost  2,1 

27 nø 779,4 Mellem tø og frost  1,1 

28 uvis 781,4 Frostvejr. Kapitelstaksten for rug 9½ mark, byg 7½ mark og havre 4 ¼ mark.  1,3 

29 sv 781,6 Frost. Gjort kur.  1,0 

30 sv 779,4 Frost   0,3 

31 sv 776,8 Frost   0,6 

 

 

Januar 1761 

Temperatur: 1,8 gr. C 

Tryk: 767,5 mm Hg 

 

 

 

 vind tryk  

Februar 1761 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

Observationerne er foretaget i København.   

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

temp. 
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Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

1 sv 768,4 Frost, om aftenen regn  0,9 

2 nv 743,2 Stærk blæst og regn  2,2 

3 v 747,1 Igen frost og klart vejr  1,5 

4 n 765,0 Stærk frost. Kongens ben glider ud på ny, så han igen må holde sengen.  0,1 

5 sv 774,8 Frost og om aftenen tø -0,4 

6 sv 761,0 Regnvejr   1,4 

7 nv 747,1 Regnvejr   2,2 

8 sv 744,4 Tøvejr   2,7 

9 v 740,0 Sne og frost. Spist hos Hielmstierne. I Societetet: Islændingen Eggert Olufsson 

bliver endnu et år i Island. Der skal være et slags folk ved Verona, som taler 

dansk. 

 1,2 

10 nv 739,6 Stærk frost og sne   0,9 

11 nø 742,6 Frost  -0,9 

12 uvis 754,2 Frost  -1,8 

13 uvis 748,4 Frost  -0,9 

14 s 749,6 Om morgenen frost og blæst, om aftenen sne og tøvejr -0,6 

15 sv 744,8 Tøvejr, om aftenen stærk regn og sne. Denne hurtige forandring i vejret 

forårsagede mig en stærk brystsyge. 

 0,5 

16 v 743,6 Tøvejr. Spist hos Stampe. Præsterne i Island må bruge de jorder, som ingen har 

brugt i 20 år. I societetet, hvor Schiønnings afhandling om, hvad de gamle vidste 

om Skandinavien, blev gennemgået. 

 3,9 

17 v 753,4 Tøvejr   3,1 

18 v 764,6 Tøvejr   2,4 

19 uvis 763,2 Tøvejr   1,6 

20 sv 744,4 Tøvejr. Kronprinsen eksamineres.  2,6 

21 v 743,2 Tøvejr. Uroligheder i Sverrig.  2,7 

22 v 748,6 Tøvejr, regn og sne  2,4 
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23 v 728,6 Tøvejr. I Societetet, hvor Schiønnings afhandling om Skandinavien blev læst 

færdig.  

3,2 

24 nv 751,6 Frost. Spist hos Horrebows om aftenen. 1,0 

25 sv 753,6 Frost og sne 2,2 

26 v 750,8 Tøvejr, om aftenen stærk regn 4,2 

27 n 754,8 Tøvejr  4,7 

28 v 751,6 Tøvejr  4,7 

 

 

Februar 1761 

Temperatur: 1,7 gr. C 

Tryk: 750,8 mm Hg 

 

 

 

 vind tryk  

Marts 1761 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

Observationerne er foretaget i København, dog er observationerne den 17.-23. 

marts foretaget i Nærum.   

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 nv 752,1 Tø og kold blæst 3,7 

2 sv 753,2 Tøvejr og koldt. Gjort kur hos kronprinsen. I Societetet læste Kratzenstein sin 

afhandling om Veneris gang gennem Solen. 

2,9 

3 sv 743,4 Tøvejr, hagl og solskin 3,6 

4 sv 744,4 Rusket vejr 4,4 

5 sv 742,1 Tøvejr  5,4 
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6 v 760,8 Tøvejr og blæst. Gjort kur på Jægersborg. 3,9 

7 sv 763,0 Tøvejr. Kammerherreinde Gabel dør af helvedesild.  4,4 

8 nv 763,6 Tøvejr  5,3 

9 sø 765,8 Klart, tåge og tøvejr. I Societetet forelæste Kratzenstein om Veneris 

gennemgang. 

4,2 

10 ø 759,8 Forårsvind, tørvejr 3,4 

11 sø 755,2 Rusket vejr 2,1 

12 ø 756,2 Forårsvejr og solskin 3,7 

13 ø 757,6 Forårsvejr og solskin 4,7 

14 ø 758,6 Mildt vejr og regn 5,3 

15 ø 761,8 Solskin og blæst 5,7 

16 sø 762,6 Solskin og kold vind. Spist hos Hielmstiernes. I Societetet Nova litteraria 

Hispaniae. Kratzenstein afsluttede sin afhandling om Venus. 

5,1 

17 sø 766,2 (Nærum) solskin og behagelig forårsluft. Rejst til Nærum. 5,7 

18 ø 766,2 (Nærum) solskin og varmt vejr, stærk nattefrost (JER natten til den 19. marts). 

Spadseret til stranden. 

5,2 

19 uvis 765,6 (Nærum) solskin, koldt vejr om aftenen kold tåge 4,3 

20 sø 760,8 (Nærum) regn og koldt vejr 3,9 

21 v 765,4 (Nærum) solskin. Kronprinsen spiser på Frydenlund. 4,2 

22 sv 773,4 (Nærum) mildt forårsvejr 5,2 

23 sv 774,2 (Nærum) mildt forårsvejr med lidt regn. Brockenhuus køber Jungshoved gods af 

kongen. 

6,3 

24 s 774,2 Mildt forårsvejr 6,8 

25 s 774,4 Koldt forårsvejr. Spiste hos Stampes. 4,3 

26 sø 773,2 Koldt vejr 3,8 

27 s 765,4 Solskin 4,4 

28 nv 765,8 Koldt vejr og solskin 4,6 

29 v 773,0 Solskin og blæst 5,2 

30 nv 770,2 Solskin og blæst. Spist hos Knuth. I Societetet læstes Horrebows afhandling om 

det sidste jordskælv (JER i december 1759).  

5,6 



 16 

31 nv 769,8 Solskin og blæst. Gjort kur hos kronprinsen. 6,7 

 

 

Marts 1761 

Temperatur: 4,6 gr. C 

Tryk: 762,5 mm Hg 

 

 

 

 

 vind tryk  

April 1761 

 

Vejrligsobservationerne 14.- 30. april er fra orlogsskibet ”Slesvig” under 

varpning og fortøjet ved Kalkbrænderiet. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. 

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”, dog er observationerne 14.-30. april fra 

orlogsskibet ”Slesvig”. 

temp. 

1 nø 771,4 (K) solskin og blæst. Gjort kur på Jægersborg. 5,2 

2 sv 774,4 (K) solskin og blæst 4,3 

3 v 752,1 (K) regn og blæst  4,5 

4 uvis 764,2 (K) solskin og blæst 4,6 

5 sv 768,8 (K) solskin 5,0 

6 s 766,2 (K) solskin. Kancellikollegiet spiste hos mig. Beboerne på Hjarnø i Århus stift 

må gifte sig i tredje led. Forslag om at findlapperne ikke må lære deres børn 

andet sprog end norsk. I Societetet fortsættelse af Suhms afhandling om 

handelen. Jeg spiste om aftenen hos Berregaards, det var fruens geburtsdag. 

5,1 

7 sø 756,4 (K) solskin og stærk blæst 5,7 
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8 sø 753,4 (K) solskin. De allierede blev på ny slået af de franske. 5,8 

9 sø 748,0 (N) solskin. Rejst til Nærum. 6,2 

10 v 747,8 (N) tykt og mildt vejr. Spadseret i Dyrehaven. 6,5 

11 nv 748,4 (N) bestandig regn 4,5 

12 v 751,0 (K) solskin og meget koldt med kold blæst 4,0 

13 sv 757,8 (K) tykt vejr og koldt. Spiste hos Hielmstierne. 5,3 

14 nv 759,4 (13) nv m blandet luft (06) sv laber tyk luft med regn (10) vnv laber grå luft (16) 

nv 3 rm blandet luft (21) vnv m blandet luft  

(K) tykt vejr og regn. Spist til middag hos Berregaards. 

5,5 

15 ssv 765,4 (13) ssv b blandet luft (01) vnv m overtrukken luft (05) vsv b overtrukken luft 

(11) sv laber b overtrukken luft (18) sv b tyk luft (21) sv b grå luft med lidt regn 

(K) solskin 

5,1 

16 var 761,2 (13) var ll tyk luft (02) nv laber b klar luft (07) nv laber diset luft (10) var laber 

tyk luft med regn (18) nv b blandet luft (22) vnv m bygeluft 

(N) tykt vejr 

5,2 

17 sv 762,6 (13) sv m grå luft (01) vnv m klar luft og driveskyer (07) sv laber klar luft og 

driveskyer (18) ssv m tyk luft (22) sv m regnbyger 

(N) tykt vejr 

5,0 

18 nv 756,8 (13) nv 2 rm klar luft (01) v b regnbyger (06) vnv m regn (10) nv rm opklarende 

luft (17) nnv m klar luft (20) nnv b klar luft 

(N) tykt vejr. Horrebow bliver justitsråd. 

6,0 

19 s 761,0 (13) s laber overtrukken luft (01) nv laber klar luft (09) stille klar luft (18) s b 

klar luft (22) sø b klar luft 

(K) solskin 

5,7 

20 ssø 757,4 (14) ssø b klar luft (01) sø b klar luft (06) sø laber klar luft (10) ssø b klar luft 

(17) ssø b klar luft (20) sø b lynild 

(K) solskin. Spist hos Stampes. 

7,0 

21 n 750,8 (14) n stiv m blandet luft (02) sø laber blandet luft (08) s ll blandet luft (20) n 

rm tyk blandet luft (22) nø rm tyk blandet luft 

(K) solskin 

7,7 

22 stille 760,8 (13) stille overtrukken luft (01) nnø b tyk blandet luft (07) ønø laber 6,3 
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overtrukken luft (18) sv ll overtrukken luft (21) nv ll tyk luft med regn 

(K) solskin og koldt vejr  

23 nnø 767,6 (13) nnø m bygeluft (01) nv laber b klar luft (06) nø b blandet luft (16) var m 

bygeluft (22) ø b blandet luft 

(K) koldt vejr og blæst. Begyndt at gennemgå mit bibliotek.  

5,7 

24 nnø 773,4 (13) nnø b blandet luft (01) nnv b klar luft (09) nø laber b blandet luft (18) ø b 

bygeluft (20) stille blandet luft 

(K) solskin og koldt vejr 

5,1 

25 ønø 776,0 (13) ønø laber blandet luft (01) nnø b klar luft (08) nnv ll blandet luft med regn- 

og haglbyger (17) nø b tyk luft (22) n ll overtrukken luft 

(K) solskin og skyer. Studiosi Thomas Bugge og Urban Brun Aascow rejser på 

Kratzensteins forslag til Trondhjem for at observere Veneris transitum, kongen 

betaler 150 rdr. dertil. 

5,2 

26 sv 771,0 (13) sv 2 rm tyk luft med regnbyger (01) nnv ll tyk luft (07) nnv ll blandet luft 

(17) v m tyk luft med regnbyger (22) sv m tyk luft 

(K) solskin og skyer 

5,6 

27 vsv 754,8 (13) vsv m regn (03) v b blandet luft (10) vsv b regn (18) sv rm regn (23) v u 

bygeluft  

(K) koldt og skyer 

5,6 

28 nv 747,4 (13) nv u haglbyger (02) nv 3 rm bygeluft (04) nv 3 rm sne og regn (06) vnv u 

haglbyger (14) nv 2 rm snebyger (19) sv 2 rm hagl og regn (21) vnv 2 rm hagl 

og regn  

(K) hagl, sne og solskin 

3,8 

29 nv 753,6 (13) nv m blandet luft (01) nv 2 rm stærk regn (06) nv b klar luft (10) nv m 

blandet luft (16) nv rm blandet luft (20) v b tyk luft med regn 

(K) solskin og blæst 

4,1 

30 ssv 758,0 (13) ssv rm klar luft (01) v m overtrukken luft (09) vsv stiv m grå luft (17) ssv b 

klar luft (22) s m driveluft (24) sv m driveluft 

(N) solskin og mildt vejr. Ildebrand i Valby. 

6,0 

 

 

April 1761 

Temperatur: 5,4 gr. C 

Tryk: 759,9 mm Hg 
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 vind tryk  

Maj 1761 

 

Vejrligsobservationerne er fra orlogsskibet ”Slesvig” i Renden på Københavns 

rhed. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. 

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

temp. 

1 s 757,8 (13) s stiv b blandet luft (02) sv b klar luft (10) sv stiv b blandet luft (18) ssv 3 

rm overtrukken luft med regnbyger (22) vsv rm regnbyger 

(N) mildt vejr med skyer og regn. Svalerne kommer og frøerne høres. Besøgt 

Hielmstierne på Ørholm mølle. 

  7,7 

2 vsv 760,2 (13) vsv m bygeluft (01) vsv 2 rm blandet luft (06) v b blandet luft (11) nv b 

regnbyger (15) vsv 3 rm regnbyger (20) nv 3 rm regn 

(N) solskin og kold luft 

  6,5 

3 sø 763,8 (13) sø b overtrukken luft (01) nv 3 rm klar luft (08) stille diset luft (11) ssø 

laber diset luft (17) sv m overtrukken luft (19) sv rm tyk luft med regn 

(N) mildt vejr og solskin 

  5,9 

4 stille 763,2 (13) stille blandet luft (01) ssv rm stærk regn (07) v b tyk luft og regn (16) sv ll 

blandet luft (21) sv b klar luft 

(K) tyk luft og varmt 

  9,3 

5 sv 763,0 (13) sv m klar luft med driveskyer (01) ssv b klar luft (07) ssv b blandet luft 

(18) nv b blandet luft med lidt regn (22) vnv b overtrukken luft 

(K) tyk luft og varmt 

11,4 

6 nnv 766,0 (13) nnv b blandet luft med driveskyer (03) v laber blandet luft (08) nv b 

blandet luft (19) n mest stille klar luft 

10,5 
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(K) tyk luft og varmt vejr. Hielmstierne køber madam v. d. Lühes gård for 

12.000 rdr. 

7 n 770,4 (13) n ll klar luft (01) nv laber blandet luft (08) nv laber blandet luft (21) stille 

klar luft 

(K) solskin 

10,4 

8 sv 770,2 (13) sv laber b blandet luft (06) mest stille klar luft (10) var ll klar luft (18) s 

laber b blandet luft (21) stille klar luft 

(K) solskin og varmt 

11,0 

9 sø 765,6 (13) sø laber b klar luft (01) ssø laber klar luft (07) øsø ll klar luft (18) stille klar 

luft (21) sø mest stille klar luft 

(N) solskin og varmt vejr, det rette sommervejr begynder. Gøgen er kommet for 

et par dage siden 

11,0 

10 n 760,8 (14) n b blandet luft (01) stille klar luft (08) stille blandet luft (18) nø laber 

blandet luft (21) ssv laber blandet luft 

(N) solskin og skyer, nattefrost 

12,2 

11 n 759,8 (13) n ll blandet luft (01) ssø laber blandet luft (06) nø ll blandet luft (17) nnø b 

overtrukken luft (23) n laber blandet luft 

(N) solskin og noget koldt, nordlys  

11,4 

12 nø 759,8 (13) nø ll blandet luft (01) nnø ll klar luft (06) nnø laber klar luft (16) nnv b 

blandet luft (22) nnv laber b blandet luft  

(K) solskin og kold blæst 

11,4 

13 var 760,6 (13) var mest stille (01) nv laber b tyk blandet luft (07) vnv laber tyk luft med 

lidt regn (17) vsv laber klar luft (22) nø ll klar luft  

(K) regnskyer 

11,4 

14 nnø 763,2 (13) nnø b klar luft (01) nnv ll tågeluft (06) nv blandet luft og lidt regn (10) nv b 

tyk luft med regn (17) n m klar luft (22) nnv ll grå luft 

(N) regnskyer. Rejst til Nærum. 

10,8 

15 nnv 765,4 (13) nnv laber tyk blandet luft (01) nnv b tyk luft med regn (06) nv b blandet 

luft (09) nø b småregn (12) nv ll stærk regn (17) nnø laber regnbyger (21) ønø ll 

driveskyer 

(N) regn og skyer 

  9,7 

16 øsø 766,0 (14) øsø m klar luft (01) ø m blandet luft (08) øsø stiv rm klar luft (18) sø m 10,2 



 21 

blandet luft og regn (21) sø stiv m klar luft 

(N) solskin og stærk kulde. Kongen rejser fra Jægersborg til Fredensborg. 

17 nnv 768,8 (13) nnv ll blandet luft med lidt regn (01) sø stiv m klar luft (06) øsø m klar luft 

(18) ønø ll klar luft (20) sø b klar luft 

(N) solskin og mildere vejr 

12,0 

18 øsø 764,2 (13) øsø m klar luft (04) sø b klar luft (11) øsø m blandet luft (17) øsø m blandet 

luft (21) sø b lynild (24) ø b lynild  

(N) solskin, om aftenen tyk luft netop da månen blev helt formørket. 

Måneformørkelsen var ifølge kalenderen total fra kl. 22,25 - 0,02 (JER). 

13,5 

19 ssv 757,8 (13) ssv stiv b tyk luft med regn (02) sø m klar luft med driveskyer (06) øsø m 

blandet luft med regnbyger (11) s tyk luft og regn (17) vsv m overtrukken luft 

(20) sv ll klar luft 

(K) tyk luft og regn 

12,9 

20 sø 753,6 (13) sø ll (01) sø ll tåget luft (09) øsø ll tåget luft (18) ø b tyk luft (20) ø b lidt 

regn (23) øsø m regn 

(K) solskinsvejr og koldt 

12,0 

21 vsv 747,8 (13) vsv rm blandet luft (06) sv m grå luft med regn (14) sv 2 rm regnbyger (17) 

sv laber b bygeluft (20) vsv ll småregn 

(N) bestandig regn indtil om aftenen; hagl. I Korsør nedbrændte den 14. maj 27 

huse. 

11,9 

22 v 750,2 (13) v b tyk luft og regn (01) ssv laber tyk luft og lidt regn (05) vsv m blandet 

luft (11) vsv b tyk luft med regn (18) ssv m overtrukken tyk luft (21) vnv m klar 

luft 

(N) bestandig regn. Mellem kl. 5 og 6 udbrød en farlig ildebrand ikke langt fra 

min bolig i Magstræde hos brygger Morsleth. Den allerhøjeste varteægt over 

mig og så mange flere gjorde, at den ikke greb videre om sig, men blev slukket 

kl. 8 om morgenen. David, Bartholin, Schow og Pihl drog staks hen til min 

bolig for at redde, hvis det var blevet nødvendigt. 

11,0 

23 ssv 760,0 (13) ssv b blandet luft (02) nv b klar luft (07) v b klar luft (17) vsv b 

overtrukken luft (22) s 2 rm tyk bygeluft og stærk lynild (24) ssv 2 rm tyk 

bygeluft og stærk lynild 

(N) solskin og varmt, stærk regn om aftenen. Besøgt Hielmstierne og hørt 

nattergalen. 

11,2 

24 øsø 756,2 (13) øsø ll klar luft (03) ssv 3 rm blandet luft (08) ssø laber b grå luft med lidt 12,2 
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regn (18) vnv b driveskyer (21) vnv laber blandet luft 

(N) regnskyer 

25 s 760,8 (13) s b klar luft (01) v ll klar luft (09) ssv laber klar luft (19) vsv b driveskyer 

(21) sv laber driveskyer 

(N) solskin 

13,9 

26 nnø 763,2 (13) nnø ll klar luft (01) nø b klar luft (09) nnø laber klar luft (17) nø b klar luft 

(21) nnø b blandet luft 

(K) solskin og varmt. Ove Guldberg bliver professor i Sorø. 

13,7 

27 sø 760,8 (13) sø stiv b blandet luft (01) ønø laber lynild (07) ø laber lynild (18) sø stiv b 

klar luft (20) ø 1 a 2 rm lynild 

(K) solskin og varmt.  

13,9 

28 ønø 759,8 (13) ønø b overtrukken luft med regn (01) ø 1 a 2 rm lynild (06) nø 1 a 2 rm 

blandet luft (18) sø b overtrukken luft med regn (21) ø stiv m tyk luft med regn  

(N) småregn 

12,0 

29 øsø 754,8 (13) øsø 2 rm tyk luft med regn (01) nø 3 rm tyk luft med småregn (08) ø 3 rm 

tyk blandet luft (17) sø 3 rm overtrukken luft (19) sø u overtrukken luft (21) ø u 

blandet luft og regnbyger 

(N) regnskyer og koldt vejr 

11,0 

30 øsø 755,6 (13) øsø 2 rm overtrukken luft (02) sø u stærke regnbyger (07) øsø u stærke 

regnbyger (19) øsø 3 rm overtrukken luft med regn 

(N) regn og blæst 

11,0 

31 nø 760,4 (13) nø ll tyk luft (01) øsø 2 rm overtrukken luft med regn (05) øsø b blandet 

luft (17) ønø laber tyk luft (23) øsø laber tyk luft 

(N) regnskyer 

10,8 

 

 

Maj 1761 

Temperatur: 11,1 gr. C 

Tryk: 761,0 mm Hg 
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 vind tryk  

Juni 1761 

 

Vejrligsobservationerne er fra orlogsskibet ”Slesvig” fortøjet i Renden på 

Københavns rhed. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. 

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”.  

De oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

temp. 

1 øsø 761,8 (13) øsø 3 rm klar luft (01) ø stiv b tyk tåget luft (09) sø rm klar luft (17) øsø m 

klar luft (21) øsø m klar luft 

(N) solskin med kold blæst. Spist i Ebberød med Hielmstiernes, madam Kofod, 

Cramers og jomfru Treschow. Besøgt hr. Treschow, som kom fra byen, om 

aftenen.  

12,0 

2 øsø 760,2 (13) øsø rm klar luft (01) øsø m klar luft med driveskyer (06) ø b klar luft (22) 

øsø m klar luft 

(K) solskin og varmt 

13,2 

3 stille 760,8 (13) stille klar luft (04) øsø ll klar luft (10) stille klar luft (17) sv mest stille klar 

luft (20) nv ll klar luft 

(K) solskin og varmt  

14,4 

4 ssø 762,8 (13) ssø ll klar luft med driveskyer (01) ø stilleagtig diset luft (09) var og stille 

diset luft (18) nø ll klar luft med driveskyer (21) stille diset luft 

(N) solskin og varmt. Den 21. maj nedbrændte 10 gårde i Stege. 

15,9 

5 n 761,4 (13) n b klar luft (01) nv laber klar luft med nogle driveskyer (06) nnø laber 

diset luft (17) n b blandet luft (21) n m tordenbyger med regn og lynild 

(K) solskin og varmt, om aftenen stærk torden og lynild med regn. Grev St. 

Germain tiltræder sit generalfeltmarskalks embede. 

16,8 

6 nø 757,8 (13) nø b tyk bygeagtig luft med lidt regn (01) nv b klar luft (06) n laber blandet 

luft (18) n b med tordenbyger og regn (21) nø b med tordenbyger og regn 

(K) torden og regn om aftenen. Været fra kl. 03 til 09 om morgenen på Tårnet 

16,5 
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for at se Transitum Veneris. Geheimeråd Thott, kammerherre Pfircks, 2 franske 

chevaliers og en del kammerjunkere overværede det. Da Solen stod op, var 

Venus allerede i Solen. Observationerne stemte mest overens med Cassinis 

beregninger. Henimod udgangen samlede en del skyer sig for Solen, som dog 

ikke hindrede observationerne ret meget. Q is emersio totalis skete efter 

justitsråd Horrebow med en tubo på 22 fod og hans broder magisterens (Peder 

Horrebow JER) observationer 2 h 21´. Efter Rotkirks 2 h 18´28´´, efter Borrebys 

2 h 20´30 ´´. Justitsråd Augustini med en tubo på 8 fod og hans vært havde hver 

for sig observeret og begge befundet q is exitum kl. 9,22, som omtrent falder ud 

på det samme, samt at Veneris diameter brugte til at gå ud af Solen 18´ horar 

vulg. Hee observerede på Frederiksberg for kronprinsen, Kratzenstein på sit 

observatorium og kaptajn Wegner hos sig selv. 

7 n 754,8 (13) n ll tyk blandet luft (01) stilleagtig og laber tyk luft (06) nnv laber blandet 

luft og regnbyger (18) nv b bygeluft med regn, torden og lynild (23) nv m 

bygeluft med regn, torden og lynild 

(N) tykke skyer og nogen regn 

15,2 

8 var 751,2 (13) laber bygeluft med lidt regn (02) vnv b regnbyger (08) v b regnbyger (17) v 

laber bygeluft med lidt regn (20) n ll blandet luft (22) n laber overtrukken luft 

med regn 

(N) blæst og regn. Den rige Petersen i Vimmelskaftet dør og efterlader sig 

180.000 rdr., som skal gå til oprettelse af et kloster i hans gård for købmands- 

og præstedøtre fra København, som er over 35 år og ugifte. 

12,3 

9 nv 751,0 (13) nv u blandet luft med driveskyer (03) nv b blandet luft (06) nv rm regn (09) 

nv 2 a 3 rm regn (20) vnv u blandet luft med driveskyer (22) vnv 3 rm tyk luft 

(K) kulde, blæst og regn 

10,7 

10 vnv 758,2 (13) vnv stiv b klar driveluft (03) vnv 2 rm tyk luft (06) vnv 3 rm klar luft (17) v 

b tyk blandet luft (22) vsv laber blandet luft (24) sv laber blandet luft 

(K) regnskyer og solskin 

10,2 

11 sø 761,0 (13) sø b klar luft (06) ssv laber blandet luft (09) s laber klar luft (17) s b klar 

luft (23) ssø laber b klar luft 

(N) solskin og varmt 

13,5 

12 ssø 759,0 (13) ssø m diset luft (03) øsø laber b klar luft (11) øsø m diset luft (19) ssø b 

overtrukken tyk luft (23) sø 1 a 2 rm overtrukken tyk luft  

(N) fuldkomment sommervejr 

14,3 

13 øsø 758,6 (13) øsø m blandet luft (01) sø m blandet luft (07) sø b blandet luft (17) øsø 2 14,7 
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rm klar luft med driveskyer (21) øsø 2 rm overtrukken luft 

(N) regnskyer. Spadseret med justitsråd Kofod og frue til Søllerød og Øverød. 

14 øsø 759,8 (13) øsø b klar luft (01) sø 1 a 2 rm blandet luft (05) øsø rm grå luft med lidt 

regn (16) øsø stiv m klar luft (21) sø stiv m klar luft (24) øsø rm klar luft 

(N) solskin og varmt 

15,3 

15 øsø 762,6 (13) øsø stiv b klar luft (04) sø m klar luft (09) øsø stiv m klar luft (18) øsø laber 

b klar luft (23) ønø laber b klar luft 

(N) solskin og varmt vejr. Spist om aftenen i skoven ved Nymølle. 

16,8 

16 ø 763,0 (13) ø b diset luft (02) ønø b blandet luft (07) ønø m blandet luft (17) øsø m 

diset luft (19) øsø m blandet luft 

(K) solskin og varmt vejr 

17,4 

17 ø 759,8 (13) ø rm regnbyger (01) ønø overtrukken luft med lidt regn (09) ønø stiv m 

regnbyger (21) ø b tyk luft med lynild og torden (23) ø b tyk luft med lynild og 

torden 

(K) regnvejr, om aftenen torden og lynild 

16,3 

18 øsø 758,0 (13) øsø b tyk luft og stærk regn (02) øsø rm blandet luft (09) øsø b tyk luft og 

regn (17) øsø rm opklarende luft (22) øsø b lynild og torden 

(N) regnskyer og regn om formiddagen 

15,8 

19 sv 760,6 (13) sv ll blandet luft (01) øsø m blandet luft (06) øsø m blandet luft (16) stille 

klar luft (21) mest stille diset luft 

(N) stærk hede og solskin. De rejsende observatører kom til Trondhjem den 30. 

maj. Den 6. juni var vejret dér ustadigt, så at skyer undertiden kom for Solen 

efter stiftamtmand Rantzaus beretning, men efter Bredal fik de intet at se. 

17,0 

20 nnø 764,2 (13) nnø ll overtrukken luft (01) nø ll blandet luft (06) var ll med tordenbyger, 

lynild og regn (18) vsv ll lidt regn (23) var med stilleagtig tyk luft 

(N) tordenvejr og regn  

16,9 

21 nnv 766,4 (13) nnv b blandet luft (06) v ll grå luft (08) vnv b grå luft (19) nnv b klar luft 

med driveskyer (23) nv laber klar luft med driveskyer 

(N) tykke skyer og indimellem solskin 

17,5 

22 nv 768,2 (13) nv b klar luft med driveskyer (03) nnv laber klar luft med driveskyer (09) 

nv laber blandet luft (18) nv laber klar luft (23) sv b klar luft 

(N) sommervejr. Spist middag og aften i Birkerød. 

16,7 
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23 nv 765,6 (13) nv rm klar luft med driveskyer (01) v b klar luft (07) nv m blandet luft (17) 

nnv m klar luft med driveskyer (22) vnv m bygeluft 

(K) sommervejr. Om aftenen spiste professor Guldberg hos mig og forærede 

mig sine breve. 

15,7 

24 nv 764,2 (13) nv 2 rm klar luft med driveskyer (01) vnv m tyk luft (08) nv rm blandet luft 

(16) nv m klar luft med driveskyer (19) nnv laber klar luft 

(K) sommervejr 

16,0 

25 var 764,6 (13) var ll klar luft (01) nnv ll blandet luft (09) nnv ll blandet luft (18) vsv ll klar 

luft (22) stille klar luft 

(N) sommervejr 

16,7 

26 var 765,0 (13) var ll klar luft (02) stille klar luft (09) sø ll klar luft (17) nnø laber klar luft 

(24) nnv laber klar luft 

(N) sommervejr. Besøgt hr. Treschow i Søllerød og spist der om aftenen med 

Anchersens. 

18,2 

27 nø 766,6 (13) nø laber klar luft (03) nø ll klar luft (07) nø ll klar luft (17) s laber klar luft 

(22) sø ll klar luft 

(N) sommervejr 

19,3 

28 øsø 769,2 (13) øsø b klar luft (02) øsø b klar luft (11) sø laber klar luft (24) øsø m klar luft 

(N) sommervejr. Spist til middag hos Hielmstiernes på Ørholm. 

18,7 

29 stille 770,2 (13) stille klar luft (03) nø b klar luft (07) sø ll diset luft (17) ssv ll klar luft (20) 

vsv ll klar luft 

(N) sommervejr 

17,3 

30 sø 768,0 (13) sø ll klar luft (01) n mest stille klar luft (08) stille klar luft (16) sv ll klar 

luft (20) stille klar luft 

(K) stærk varme 

18,8 

 

 

Juni 1761 

Temperatur: 15,7 gr. C 

Tryk: 761,8 mm Hg 
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 vind tryk  

Juli 1761 

 

Vejrligsobservationerne er fra orlogsskibet ”Slesvig” fortøjet i Renden på 

Københavns rhed. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. 

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”.  

De oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

temp. 

1 stille 765,2 (13) stille klar luft (05) stille klar luft (17) sv ll klar luft (21) ssv ll klar luft 

(N) stærk varme. Fået min køn på 250 rdr. 

19,3 

2 sv 760,0 (13) sv b klar luft (01) sv laber klar luft (09) ssv b klar luft (17) vnv stiv b 

blandet luft (22) vnv m klar luft 

(N) stærk varme 

20,5 

3 sv 756,4 (13) sv m blandet luft (02) v b blandet luft (08) sv m overtrukken luft (15) vnv 

laber b bygeluft med regn (20) vnv laber overtrukken luft (23) nv b overtrukken 

luft med lidt regn 

(N) varme og regn 

18,4 

4 nv 756,2 (13) nv rm regnbyger (01) nnv b grå luft (10) nv m bygeluft med regn (18) nv 

rm stærk bygeluft med regn (21) vnv m og rm lynild 

(N) regnskyer og køligt 

15,1 

5 nv 758,4 (13) nv m bygeluft med regn (03) vnv m lynild (05) nnv stiv m regn (16) n laber 

b stærk hagl og regn med torden og lynild (22) vnv m regnbyger 

(N) regn, torden og hagl. I Gentofte kirke og spist hos Bernsdorff. 

13,5 

6 sv 759,8 (13) sv rm opklarende luft (02) sv rm tyk overtrukken luft med regn (18) sv m 

tyk luft (20) ssv laber b blandet luft 

(N) regnvejr 

14,1 

7 ssv 760,0 (11) ssv m blandet luft (01) ssv b blandet luft (08) ssv m klar luft (15) ssv m 

klar luft (19) s laber b blandet luft (23) stilleagtig overtrukken luft 

16,8 
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(K) regnskyer og solskin 

8 sv 754,8 (13) sv m overtrukken luft med regn (01) ssø b blandet luft (06) sø stiv b grå 

blandet luft (10) ssv laber b tyk luft med småregn (18) v m overtrukken luft med 

regn (20) vnv 2 rm overtrukken luft med regn 

(K) regn og solskin 

16,3 

9 nnv 754,2 (13) nnv u tyk luft med regn (02) nv m overtrukken luft med regn (06) nv 3 rm 

regn (07) nv u stærk regn (16) nnv 3 rm tyk luft med regn (21) nnv laber b 

blandet luft 

(N) en øsende regn fra tidlig morgen og indtil middag 

13,8 

10 vnv 764,0 (13) vnv b overtrukken luft og regn (01) vnv ll tyk luft med regn (07) v laber grå 

luft (17) vnv 2 rm overtrukken luft og regn (24) nv m driveskyer 

(N) solskin, siden regn. Der bliver kun lidt frugt i år. 

14,5 

11 nnv 765,2 (13) nnv laber b klar luft (02) vnv m klar luft (10) nnv b klar luft (22) nv ll klar 

luft 

(N) solskin og varmt vejr 

14,9 

12 nnø 764,6 (11) nnø ll klar luft (02) nø ll klar luft (06) var ll klar luft (14) s laber b klar luft 

(17) sø laber b klar luft (21) sø stiv b klar luft  

(N) solskin og varmt vejr 

17,4 

13 sø 761,0 (13) sø laber blandet luft (01) ssø m blandet luft (07) ssø ll overtrukken luft og 

regn (16) s laber blandet luft (21) v laber blandet luft 

(N) regnvejr. Begyndt at slå min eng. 

16,9 

14 vnv 758,6 (13) vnv b klar luft (01) v laber blandet luft driveskyer (17) vnv laber b klar luft 

med driveskyer (21) sv b overtrukken luft med lidt regn 

(K) regnvejr. Vanskelig høhøst. Jægersborg nedbrydes. 

16,5 

15 sv 752,4 (13) sv m tyk luft og regn (02) ssv b overtrukken luft med lidt regn (05) ssv b 

grå luft og regn (09) sø m tyk luft og regn (18) s rm stærk regn (23) nv 2 rm 

stærk regn 

(K) regnvejr. Turris astronomica har 61 rdr. og behøver 500 rdr. årligt. 

15,3 

16 nnv 757,6 (13) nnv 3 rm klar luft med driveskyer (01) nv b stærk regn (06) nø rm lidt 

opklarende luft (18) nnv m klar luft med driveskyer (23) nv b klar luft 

(N) regn til middag, siden blæst og solskin 

14,8 

17 nv 757,8 (13) nv rm blandet luft med driveskyer (01) nv b blandet luft (03) v laber tyk 

luft med regn (08) v b tyk luft med regn (18) vnv rm blandet luft med driveskyer 

14,9 
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(22) vsv m overtrukken luft med lidt regn 

(N) regn 

18 vsv 749,2 (13) vsv b bygeluft med regn (02) sv m overtrukken luft med lidt regn (06) v b 

klar luft med nogle driveskyer (18) v m bygeluft med regn (23) nv m klar luft 

(N) regnvejr. Præliminærerne til freden mellem Frankrig og Engelland 

underskrives. Prøvet Thurahs sprøjte til at vande haven med, en meget let 

håndsprøjte, hvorfra vandet falder som regn. 

15,1 

19 nv 749,2 (13) nv 2 rm blandet luft med regn (01) v rm blandet luft (09) sv 2 a 3 rm stærke 

regnbyger (16) vnv 2 rm blandet luft med regn (22) vnv rm klar luft 

(N) regnvejr 

13,8 

20 v 749,6 (13) v 2 rm bygeluft med regn (01) v rm overtrukken luft med regn (06) nv rm 

overtrukken luft med regn (18) nv 2 rm regnbyger og torden (21) nv 2 rm lynild 

(24) v 2 rm lynild 

(N) regn og torden om aftenen 

12,9 

21 vnv 755,2 (13) vnv 2 rm blandet luft (03) v 2 rm regn (06) nv 2 rm regn (16) nv 3 rm 

blandet luft (20) vnv m blandet luft 

(K) regnskyer 

13,3 

22 nv 758,4 (13) nv b blandet luft (01) vnv b blandet luft (05) vnv b grå blandet luft med lidt 

regn (18) v laber b blandet luft (20) v laber b klar luft (23) vsv laber b klar luft 

(K) regnskyer 

12,6 

23 v 758,6 (13) v rm regn (02) sv laber b klar luft (07) vsv laber blandet luft (18) vnv m 

bygeluft med regn (21) vnv b blandet luft 

(N) regnskyer 

14,1 

24 n 753,8 (13) n 2 rm blandet luft (02) vnv b klar luft med driveskyer (06) nnv b grå luft 

og regn (18) nnv b klar luft (24) nv b klar luft 

(N) regnskyer. Min fødselsdag. Gud ske evig tak for den tid, som lykkeligt er 

gennemgået, og lad mig leve den resterende til hans ære. 

13,3 

25 v 758,2 (13) v b bygeluft (05) nv laber klar luft (09) nv laber blandet luft (18) vsv laber 

tyk luft (21) sv b tyk luft med lidt regn (24) ssv b tyk luft med lidt regn 

(N) om natten torden og regn, siden regnskyer 

13,9 

26 nv 756,0 (13) nv stiv m bygeluft (02) vnv b tyk luft med lidt regn (06) vnv m blandet luft 

(18) vnv rm blandet luft med regnbyger(23) vnv 2 rm blandet luft med 

13,5 
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regnbyger 

(N) regnskyer med solskin og koldt vejr 

27 vnv 761,0 (13) vnv 2 rm blandet luft (02) nv 2 rm blandet luft med regnbyger (09) nv 2 rm 

klar luft med driveskyer (18) vsv m overtrukken luft med regn (22) vsv m regn 

(N) regnskyer. Sat mit hø i stak. 

13,0 

28 vnv 759,0 (13) vnv rm blandet luft (02) v m regn (05) v rm regnbyger (18) nv b klar luft 

med driveskyer (22) nnv laber klar luft med driveskyer 

(K) solskin og skyer  

14,6 

29 s 763,6 (13) s ll blandet luft (01) nnv ll blandet luft (06) nv ll overtrukken luft (17) ssø b 

blandet luft (21) ssø m tyk luft og regn 

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

14,6 

30 sv 760,2 (13) sv m blandet luft (02) sø m tyk luft og regn (05) sø m overtrukken luft med 

lidt regn (17) vsv rm grå luft med regnbyger (22) sv 2 rm grå luft med 

regnbyger 

(N) himlen overtrukken med skyer. Kørt mit hø ind. 

16,0 

31 vnv 763,0 (13) vnv rm bygeluft (01) v 2 rm grå luft med regnbyger (05) vnv 2 rm 

overtrukken luft (10) vnv 2 rm bygeluft med lidt regn (18) v m bygeluft (20) v 

laber b klar luft 

(N) solskin og regnskyer 

14,4 

 

 

Juli 1761 

Temperatur: 15,1 gr. C 

Tryk: 758,1 mm Hg 

 

 

 

 

 vind tryk  

August 1761 

 

Vejrligsobservationerne er fra orlogsskibet ”Slesvig” fortøjet i Renden på 

Københavns rhed. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. 

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

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

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”.  

De oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

1 v 763,6 (13) v laber b blandet luft med lidt regn (04) nv b klar luft (10) v laber blandet 

luft (18) v laber b blandet luft med lidt regn (22) regnbyger (24) regnbyger 

(N) regnskyer og solskin 

14,2 

2 stille   761,8 (13) stille blandet luft (02) stille regnbyger (06) ø ll bygeluft (17) nnø b blandet 

luft (21) n ll klar luft 

(N) solskin og klar himmel 

15,2 

3 vnv 765,8 (13) vnv b klar luft (01) nnv ll klar luft (06) nv laber klar luft (18) nnv laber 

blandet luft (24) stille klar luft 

(N) dejligt sommervejr. Pondicherry indtages af de engelske. 

14,9 

4 stille 766,4 (13) stille klar luft (04) stille klar luft (10) sø ll klar luft (17) stille klar luft (21) 

nnø laber b klar luft 

(K) sommervejr 

15,9 

5 ø 766,6 (13) ø ll klar luft (03) nø laber b klar luft (07) stille klar luft (17) stille klar luft 

(21) nø laber b klar luft 

(K) dejligt sommervejr. I kancellikollegiet behandledes bl.a. grev Danneskiolds 

indsigelser mod administrationen af Gisselfeldt.  

17,5 

6 øsø 763,8 (13) øsø b klar luft (02) nø m klar luft (06) ø stiv m diset luft (18) øsø stiv b klar 

luft (22) sø laber klar luft 

(N) sommervejr 

17,9 

7 øsø 760,4 (13) øsø laber b blandet luft (02) ønø laber b overtrukken luft (09) øsø b tyk luft 

med regn (16) øsø b klar luft med driveskyer (22) øsø b klar luft 

(N) tykke skyer om formiddagen, siden solskin. Besøgt anlægget ved 

Frydenlund. 

18,2 

8 sø 763,6 (12) sø ll blandet luft (06) øsø laber blandet luft (10) sø ll klar luft (17) sv laber 

blandet luft (23) nø ll klar luft 

(N) tykke skyer om formiddagen, siden solskin. Spist på Ørholm.  

18,7 

9 stille 765,2 (13) stille overtrukken luft (02) ssø ll tyk tågeluft (10) stilleagtig grå luft (18) 17,4 
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ssv ll blandet luft (22) sv laber tyk luft 

(N) tykke skyer. Spist på Ørholm. 

10 stille 763,8 (13) stille overtrukken luft (01) sv laber b blandet luft (06) ssø ll grå og blandet 

luft (18) ssv ll opklarende luft (21) ssv ll opklarende luft 

(N) regnskyer med varme 

17,7 

11 nnv 763,4 (13) nnv b klar driveluft (01) stille klar luft (06) v ll tåge (18) nv b blandet luft 

(22) nnv laber b klar luft 

(K) solskin. Der tales stærkt om pest i Sverrig. 

17,5 

12 nv 766,2 (13) nv laber blandet luft (01) vnv laber b blandet luft (05) nv ll grå blandet luft 

(17) stille klar luft (24) n laber klar luft 

(K) solskin og varmt 

15,9 

13 ssø 767,1 (13) ssø ll klar luft (03) nv laber blandet luft (10) øsø ll blandet luft (16) ssø ll 

klar luft (23) ssø laber b klar luft 

(N) solskin og varmt. Ved et bryllup i Vedbæk i søndags blev 40 mennesker 

syge. 

17,3 

14 øsø 761,8 (13) øsø b klar luft (02) ssø stiv b klar luft (10) øsø m klar luft (16) øsø m klar 

luft (21) øsø rm klar luft 

(N) solskin og varmt 

19,3 

15 sø 760,2 (13) sø b klar luft med driveskyer (03) ssø m klar luft (10) s b klar luft (18) s b 

klar luft med driveskyer (22) sv b klar luft med driveskyer 

(N) solskin og varmt, tordenregn på visse steder. Spist på Bernsdorff. 

18,9 

16 stille 765,4 (11) stille grå luft (01) vsv b klar luft (06) nv laber blandet luft (14) sø laber klar 

luft (22) sv ll klar luft 

(N) regnskyer, om eftermiddagen blæst. Spist middag og aften på Ørholm. 

18,2 

17 ønø 764,2 (13) ønø b klar luft (01) stille klar luft (07) øsø ll klar luft (17) sø b klar luft (21) 

sø laber klar luft 

(K) solskin og varmt. Glud og dr. Wernicke spiste her (i Nærum). Min kone og 

jeg drog til byen med dem om aftenen. 

19,0 

18 nnv 765,0 (13) nnv stiv b blandet luft (01) ønø laber b blandet luft (07) nnø stiv b 

overtrukken luft (15) nnv b blandet luft (20) nv b blandet luft 

(K) solskin 

18,3 

19 nv 767,8 (13) nv rm bygeluft med regn (01) nv b småregn (06) vnv b blandet luft (17) 18,0 
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nnv b bygeluft med regn (24) nnv rm overtrukken grå luft 

(K) solskin og regn 

20 nnv 767,6 (13) nnv rm blandet luft (02) nnv rm overtrukken grå luft (08) vnv b blandet luft 

(17) nnv m klar luft (21) nnv ll klar luft 

(N) solskin og blandet luft 

16,8 

21 vnv 769,2 (14) vnv b klar driveluft (03) nv ll klar luft (09) nv laber b klar luft (18) vnv 

laber klar driveluft (21) v laber klar driveluft 

(N) solskin. Spadseret i Holteskov om aftenen. 

16,4 

22 vsv 765,8 (13) vsv b tyk luft og lidt regn (01) vnv b bygeluft (06) sv m bygeluft (20) sv 

laber b tyk luft (24) vsv laber b klar luft 

(N) regnvejr 

16,9 

23 vsv 761,8 (12) vsv rm opklarende luft (06) sv laber b overtrukken luft (09) sv m 

opklarende luft (16) nv m blandet luft (21) vnv laber blandet luft 

(N) varmt med tykke skyer. Spist på Ørholm middag og aften. 

17,9 

24 stille 765,0 (13) stille overtrukken luft (06) vnv ll klar luft (11) v ll overtrukken luft (17) 

stille grå luft (22) nø ll lynild  

(N) solskin 

17,3 

25 stille 763,6 (13) stille blandet luft (07) ønø ll grå luft med småregn (10) ø ll opklarende luft 

(17) n ll overtrukken luft (21) stilleagtig blandet luft 

(K) regnvejr og solskin 

17,0 

26 ssv 759,0 (13) ssv m regn (02) sv ll blandet luft (09) s m overtrukken luft og stærk regn 

(17) vsv m opklarende luft (21) vnv b opklarende luft 

(K) regn og solskin 

16,9 

27 vsv 766,0 (13) vsv rm tyk blandet luft (01) vsv b klar luft (06) sv stiv m blandet luft (17) 

vsv m klar luft med driveskyer (20) sv b klar luft 

(N) solskin og regnskyer 

16,7 

28 vsv 769,8 (13) vsv b klar luft (06) sv b blandet luft (09) vsv laber blandet luft (16) ssv b 

klar luft (20) stille klar luft 

(N) solskin og skyer. Indhøstet overalt. 

16,4 

29 s 763,6 (13) s opklarende luft (03) sø ll blandet luft (06) ssø b grå luft med regn (17) sv 

m opklarende luft (21) vsv 2 rm overtrukken luft 

(N) regn og siden solskin 

16,4 
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30 vnv 765,4 (13) vnv ll driveskyer (01) v rm overtrukken luft (06) nv m blandet luft (17) sø 

ll blandet luft (22) ssø ll klar luft (24) sø laber b klar luft 

(N) regnskyer og solskin 

17,2 

31 ssø 760,6 (13) ssø stiv b klar luft (02) sø stiv b blandet luft (09) øsø laber diset luft (18) 

stille blandet luft (23) vnv mest stille regnbyger 

(N) solskin 

18,2 

 

 

August 1761 

Temperatur:17,2 gr. C 

Tryk: 764,5 mm Hg 

 

 

 

 vind tryk  

September 1761 

 

Vejrligsobservationerne er fra orlogsskibet ”Slesvig” fortøjet i Renden på 

Københavns rhed. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. 

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”.  

De oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

temp. 

1 vnv 764,2 (13) vnv ll blandet luft (03) vnv ll blandet luft (09) nnv ll klar luft (18) ssv ll 

blandet luft (23) sv laber b klar luft 

(K) solskin 

18,2 

2 ssv 765,2 (13) ssv b blandet luft (01) sv ll klar luft (06) stille klar luft (18) ssv laber b 

blandet luft (22) vnv laber b klar luft 

(K) solskin 

18,1 

3 vsv 763,2 (13) vsv b blandet luft (01) vnv b blandet luft med driveskyer (09) vsv b 

overtrukken luft (19) ssv laber blandet luft (23) ssv b blandet luft 

(N) solskin 

17,4 
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4 vnv 757,6 (13) vnv m blandet luft (01) ssv b grå luft (07) vsv stiv m regn (16) vnv stiv b 

tykke driveskyer (23) stille klar luft 

(N) regnvejr, siden solskin 

18,1 

5 ssv 756,8 (13) ssv rm blandet luft (01) sv ll blandet luft (06) sv stiv b blandet luft (18) ssv 

b blandet luft (22) ssv rm regnbyger 

(Roskilde) solskin og blæst. Rejst til Roskilde. 

18,6 

6 nv 757,8 (13) nv b klar luft (02) sv m bygeluft (10) v b regn (18) vsv b blandet luft (22) v 

laber b blandet luft 

(Roskilde) regnvejr. I domkirken. Til gudstjeneste og aftensang. 

17,5 

7 ssv 763,2 (13) ssv b blandet luft (04) vnv ll klar luft (10) vsv ll klar luft (18) s laber b 

overtrukken luft (22) sv laber b tyk luft med regn 

(Roskilde) solskin. Fulgtes med Munthe til geheimerådens geburtsdag på 

Ledreborg, hvor vi var 21 personer. Rejst til Roskilde om aftenen. 

15,9 

8 ssv 766,6 (13) ssv b klar luft (02) vsv b overtrukken luft (09) sv ll opklarende luft (16) s b 

klar luft (23) s m klar luft 

(K) solskin og hede 

19,1 

9 sv 763,2 (13) sv b klar luft (06) ssv b klar luft (11) sv b klar luft (17) ssv laber b klar luft 

(21) vnv ll klar luft 

(K) solskin og hede 

20,6 

10 ønø 765,0 (13) ønø ll regn (01) nv ll klar luft (09) sv ll diset luft (18) ø ll klar luft (24) nnv 

ll blandet luft 

(Roskilde) solskin og varmt. Rejst med min kone og Anchersen til Roskilde. 

19,4 

11 sv 765,0 (13) sv ll blandet luft (02) vnv ll lidt regn (08) v ll klar luft (16) stille blandet 

luft (22) n laber overtrukken luft og regn 

(Borreby) solskin og varmt, om aftenen regn. Rejst fra Roskilde til Borreby. 

18,6 

12 nnv 759,8 (13) nnv b grå luft med regn (03) ønø b overtrukken luft og regn (06) nv rm tyk 

luft og regn (18) nnv b opklarende luft (21) nv m klar luft 

(Borreby) regnvejr. Været i skoven om eftermiddagen. 

16,0 

13 nv 766,6 (13) nv b blandet luft (02) vnv m klar luft (09) vnv m driveskyer (16) nv laber 

blandet luft (21) sv laber klar luft (24) vsv laber klar luft 

(Borreby) regnskyer og koldt vejr, nattekulde. Til gudstjeneste i kapellet. 

13,9 

14 ssø 766,2 (13) ssø stiv b klar luft med driveskyer (02) v laber blandet luft (07) sø ll 13,9 
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blandet luft (17) sø m blandet luft (21) sø 2 rm klar luft 

(Roskilde) regnskyer. Rejst fra Borreby om morgenen, spist til middag på 

Åstrup og overnattet i Roskilde. 

15 s 757,4 (14) s b blandet luft med stærk regn (05) sø 3 rm klar luft (07) sø u grå luft og 

regn (10) ssø u tyk luft med regnbyger (21) ssø b blandet luft med stærk regn 

(K) om formiddagen regn, om aftenen stærk torden og lynild. Jægermester 

Gram brækker sit ben, og landsdommer Morgenstierne vælter med en phaeton 

og slår sit hoved. 

14,5 

16 sv 756,0 (13) sv ll tyk luft (01) ssø rm regnbyger (09) s laber regnbyger (18) nv b tyk luft 

(22) v b klar luft (24) vnv b klar luft 

(K) regnvejr. Min kone fik et feberanfald på Borreby, gud lade det snart gå over. 

14,2 

17 ssv 752,8 (13) ssv rm grå luft (02) vnv laber b klar luft (08) sv laber b klar luft (16) sv rm 

grå luft (22) sv rm klar luft 

(N) regnvejr. Ståltrådsporten er færdig. De tyrkiske græskar kommer til 

fuldkommenhed. En rose er sprunget ud. 

14,0 

18 sv 751,2 (13) sv m overtrukken luft med regn (01) sv rm klar luft (05) ssv m grå luft og 

regn (18) sv b blandet luft (21) vsv b klar luft 

(N) stærk regn 

14,6 

19 sv 755,4 (13) sv b klar luft med driveskyer (02) vsv m klar luft (08) sv m driveskyer (19) 

vnv laber bygeluft (22) v ll blandet luft (24) sv ll blandet luft 

(N) solskin og blæst. Min kone fik feber. 

14,5 

20 ssv 752,1 (13) ssv 2 rm bygeluft med regn (04) sv b grå luft med regn (09) sv b 

overtrukken luft (17) vsv rm bygeluft med regn (21) nv m bygeluft (23) v rm 

bygeluft 

(N) regnbyger. Spist til middag på Bernsdorff efter at have været i Gentofte 

kirke. 

14,9 

21 sv 758,8 (13) sv laber b blandet luft (03) v m klar luft (07) v ll blandet luft (21) øsø b klar 

driveluft (24) ssø m klar driveluft 

(N) solskin og skyer. Begyndt at sætte porten i stand. Svalerne går bort. 

12,7 

22 ønø 759,0 (13) ønø b klar luft (02) ssø m driveluft (07) sø rm blandet luft (18) ønø b 

blandet luft (22) ønø ll blandet luft 

(K) tykt vejr og regnskyer. Min kone har feber. 

13,4 

23 stille 763,4 (13) stille klar luft (02) nøl l blandet luft (07) n ll blandet luft (18) vnv ll blandet 14,4 



 37 

luft (24) ssv mest stille klar luft 

(K) solskin 

24 sv 767,1 (13) sv b blandet luft (06) sv laber klar luft (09) sv b klar luft (19) vsv laber 

overtrukken luft 

(N) solskin. Veneris satelles observeres. Niels får feber. 

14,6 

25 nø 770,6 (13) nø b klar luft (02) nv laber overtrukken luft (09) n ll driveskyer (16) nnø b 

klar luft (20) nø b klar luft 

(N) solskin og varmt vejr, om aftenen nordlys som en bue. Min kone har feber. 

15,5 

26 øsø 773,0 (13) øsø b blandet luft (02) nø b tyk tågeluft (09) øsø m klar luft (16) sø m klar 

luft med driveskyer (21) øsø m klar luft 

(N) solskin og blæst, om aftenen nordlys 

14,6 

27 ønø 776,4 (14) ønø laber klar luft (01) øsø stiv m klar luft (05) ø stiv m klar luft (09) ø 

laber klar luft (16) n laber klar luft (24) nø b klar luft 

(N) solskin og varmt vejr, kold blæst om morgenen 

14,0 

28 ø 775,6 (13) ø b blandet luft (03) ønø stiv b klar luft (09) ønø rm klar luft (17) ø m 

blandet luft (20) ø 3 rm klar luft 

(N) solskin og kold nordenvind. Min kone får feberen. Obelitz forloves med frk. 

Langhorn. 

13,2 

29 nø 775,6 (13) nø ll blandet luft (05) ø 2 rm klar luft (10) ø b klar luft (18) nnø ll blandet 

luft (22) ønø rm klar luft  

(K) solskin og koldt vejr 

11,7 

30 nø 772,4 (13) nø rm klar luft med driveskyer (05) ønø 3 rm klar luft (11) nø 2 rm klar luft 

(18) ø m klar luft med driveskyer (23) nø rm bygeluft 

(K) solskin og koldt vejr 

10,1 

 

 

September 1761 

Temperatur: 15,5 gr. C 

Tryk: 763,2 mm Hg 
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 vind tryk  

Oktober 1761 

Vejrligsobservationerne 1.- 22. oktober er fra orlogsskibet ”Slesvig” fortøjet i 

Renden på Københavns rhed. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. 

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”.  

De oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”, observationerne fra den 1. -21. oktober 

er dog fra orlogsskibet ”Slesvig”. 

temp. 

1 nø 767,1 (13) nø 3 rm blandet luft (03) nnø 2 rm bygeluft (11) ønø 3 rm blandet luft (19) 

nø 2 rm klar luft (22) nø 2 rm stærk lynild 

(N) meget kold nordøstenvind, om aftenen stærk lynild. Min kone har sin feber. 

8,2 

2 ø 769,8 (13) ø 3 rm opklarende luft (01) ø 2 rm bygeluft (05) nø 2 rm sne og regn (10) ø 

3 rm opklarende luft (16) ønø m blandet luft (21) nø 2 rm klar luft 

(N) om morgenen regn, hagl og sne, siden solskin og regnskyer. Spadseret om 

eftermiddagen til Søllerød. 

6,8 

3 nø 771,2 (14) nø 2 rm blandet luft (09) nnø 2 rm klar luft (17) nnø 2 rm småregn (22) nø 

3 rm småregn 

(N) solskin, kold vind og regnskyer, om eftermiddagen mildere. Spadseret til 

stranden. 

7,0 

4 ø 767,6 (13) ø 3 rm blandet luft (02) ønø 3 rm småregn (03) ønø 3 rm blandet luft med 

lidt regn (18) sø 3 rm regnbyger (23) ønø 3 rm regnbyger 

(N) stærk storm og regnvejr. Min kone får feber. 

7,0 

5 ø 768,2 (13) ø rm blandet luft (01) ønø 3 rm regnbyger (05) ønø 2 rm grå luft (18) nø rm 

lidt regn (23) øsø rm overtrukken luft 

(N) regnskyer. Spadseret om eftermiddagen i Frydenlunds skov. Geheimeråden 

blev i fredags syg af en stærk forkølelse på Næsbyholm. 

7,8 

6 øsø 770,2 (13) øsø 2 rm blandet luft med regnbyger (02) sø rm bygeluft (11) øsø 2 rm regn 8,7 
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(17) ø 2 rm blandet luft med regnbyger (23) ø 2 rm blandet luft med regnbyger 

(K) regnskyer 

7 ø 769,8 (13) ø 3 rm overtrukken luft (03) nø 2 rm blandet luft med regnbyger (10) nø 2 

rm blandet luft med regnbyger (17) ønø u blandet luft (20) ønø u blandet luft 

(K) regnskyer. Min kone har feber. 

7,8 

8 nø 761,4 (13) nø b bygeluft med regn (01) ønø 2 rm blandet luft (06) nnø 2 rm blandet 

luft (15) nnø b bygeluft med regn (21) nø b klar luft 

(N) regnskyer 

7,4 

9 stille 761,0 (11) stille klar luft (01) nnv b bygeluft med regn (07) var ll opklarende luft (14) 

ssv laber b blandet luft (17) nv laber b blandet luft (20) vnv laber b klar luft 

(N) solskin. Spadseret til Schodsborg og beset v. d. Lühes indretninger. 

Horrebow og Obelitz spiste her. 

6,8 

10 stille 761,8 (13) stille blandet luft (02) vnv laber b blandet luft (10) vnv ll klar luft (15) nø   

ll regn (18) var ll regn (22) ø laber overtrukken luft 

(N) solskin. Min kone får sin feber og skal begynde at medicineres.  

6,8 

11 ønø 761,8 (13) ønø ll klar luft (05) ø ll blandet luft (18) ø laber b blandet luft (21) sø stiv b 

klar luft 

(N) solskin. I Søllerød kirke, gået derhen og tilbage. 

7,2 

12 ø 748,2 (13) ø 3 rm tyk luft med regn (01) sø m bygeluft med lidt regn (05) sø rm grå 

luft og regn (18) ønø 2 rm tyk luft med regn (22) ønø 3 rm tyk luft med regn 

(N) storm og slud 

7,0 

13 ønø 747,6 (13) ønø 2 rm tyk luft med regn (01) nø u tyk luft med regn (06) ønø u tyk luft 

med regn (18) ønø 2 rm grå luft (20) ønø m opklarende luft 

(K) regn og blæst og hæsligt vejr. Min kones feber er gudskelov udeblevet. 

6,7 

14 ønø 754,8 (13) ønø b blandet luft (01) nnø m opklarende luft (10) nø b blandet luft (19) 

ønø b klar luft (24) ønø m klar luft  

(K) solskinsvejr 

5,5 

15 ø 752,1 (12) ø rm klar luft (02) ønø m blandet luft (06) nø m blandet luft (18) ø m 

blandet luft (22) nø rm blandet luft 

(N) solskin og blæst. Vundet 10 rdr. i lotteriet. 

5,5 

16 sø 745,0 (13) sø m blandet luft (03) ø rm blandet luft (06) sø 2 rm grå luft og regn (20) sø 

rm blandet luft (22) ø 2 rm blandet luft 

6,4 
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(N) regnskyer 

17 var 733,4 (13) var m tyk luft med regn (01) ø 2 rm blandet luft med regn- og haglbyger 

(17) nv laber b grå luft (20) vsv laber b småregn 

(N) regn og blæst 

7,0 

18 ssv 746,0 (13) ssv ll klar luft (01) vnv laber blandet luft (10) sø laber overtrukken luft med 

regn (18) sv ll blandet luft (22) sv b blandet luft 

(K) regnskyer og mildt vejr. Rejst til byen med alle. 

6,8 

19 s 749,6 (13) s ll blandet luft (02) sv b grå luft og regn (06) vsv ll blandet luft (19) stille 

tåget luft (23) nnø laber b blandet luft 

(K) regnskyer og mildt vejr 

8,9 

20 nø 750,6 (13) nø m blandet luft (02) n b klar luft (07) nø m blandet luft (18) nnø m 

blandet luft (24) nnø b klar luft 

(K) regnskyer og mildt vejr 

7,7 

21 nnø 765,8 (13) nnø rm klar luft (04) nnø m blandet luft (11) nnø m klar luft (16) n rm klar 

luft (19) nnø rm klar luft 

(K) solskin og frost 

4,8 

22 nø 778,0 (02) nø m klar luft (09) nnø laber klar luft 

(K) solskin og frost 

4,3 

23 uvis 779,0 (K) solskin, frosset tyk is på vandet. Været i Nærum med professor Rotbøll og 

magister Bartholin. 

4,9 

24 sø 769,2 (K) tøvejr, om aftenen og natten regn 4,9 

25 sv 753,2 (K) solskin og tøvejr 6,2 

26 s 750,6 (K) tøvejr og solskin 6,9 

27 ø 755,8 (K) tøvejr og regn 7,8 

28 ø 765,0 (K) tøvejr og regn. Folkene kommer ind fra Nærum 7,9 

29 sø 768,2 (K) tåge og tøvejr 7,7 

30 ø 766,6 (K) solskin og tøvejr 7,4 

31 ø 761,4 (K) tøvejr 7,4 
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Oktober 1761 

Temperatur: 6,9 gr. C 

Tryk: 760,3 mm Hg 

 

 

 

 vind tryk  

November 1761 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

Observationerne er foretaget i København.   

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 s 767,1 Tøvejr  7,5 

2 s 768,8 Tøvejr  8,0 

3 s 766,0 Tøvejr. Fået forpagtningsafgift for Skyttevænget 36 rdr. 8,4 

4 s 762,6 Tøvejr  8,0 

5 s 748,8 Tøvejr  7,7 

6 sv 755,4 Tøvejr. På Komedien blev opført ”Henrik og Pernille”. Da madam Como 

begyndte at danse i balletten efter 2. akt, begyndte tilskuerne på parterret at 

trampe i gulvet, hvorpå tæppet gik ned, og det straks derefter blev meddelt, at 

siden ildesindede mennesker lagde hindringer i vejen for publikums fornøjelse, 

fandt direktionen grund til at stoppe forestillingen. 

6,1 

7 ø 756,4 Tøvejr. Et groft og lumpent skandaleskrift slås op på Børsen imod (borgmester) 

Fædder og madam Como.  

7,0 

8 nø 757,4 Tøvejr  6,7 

9 n 758,6 Tøvejr  6,1 

10 nø 753,0 Stærk blæst og regn 5,2 

11 sø 747,1 Stærk regn. En norsk student ved navn Krog og byskriver v. Asperns søn 4,6 
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arresteres i Hovedvagten for at have trampet på Komedien. 

12 sv 737,4 Stærk regn 5,2 

13 sv 753,8 Solskin  5,1 

14 ø 749,0 Tøvejr  5,9 

15 ø 736,6 Regn  6,1 

16 s 735,8 Tøvejr  6,1 

17 s 740,2 Tøvejr  6,1 

18 sv 753,4 Tøvejr  4,0 

19 v 765,8 Nattefrost. Om eftermiddagen hos professor Rotbøll og set hans store og 

ypperligt indrettede herbarium. 

  3,2 

20 sv 763,2 Regn og stærk blæst   3,6 

21 v 757,6 Tøvejr    7,7 

22 v 748,8 Tøvejr    6,1 

23 n 755,0 Tøvejr    4,2 

24 uvis 754,8 Tøvejr    3,9 

25 n 743,6 Tøvejr    5,0 

26 n 761,4 Frost    0,5 

27 nø 757,4 Tøvejr. Gjort kur.   1,2 

28 nv 760,4 Stærk frost og sne. Gjort kur.  -1,0 

29 v 742,8 Det begynder at tø   0,1 

30 nø 749,0 Stærk frost. I kancellikollegiet behandledes tobaksrøg i købstæderne. (Ifølge 

Nystrøm ønskede byfoged Thomas Montagne i Ringkøbing, at det skulle 

forbydes bønderne at ryge tobak på gaden, selv når de havde ”hytte” på piben. 

Stiftamtmanden var enig med ham i, at tobaksrygning burde forbydes på 

gaderne i købstæderne, da der, navnlig hvor der var stråtage, kunne ske ulykker. 

Men kancellikollegiet og Konseillet lod det forblive ved de derom gjorte 

anordninger). 

  0,1 

 

 

November 1761 

Temperatur: 4,9 gr. C 

Tryk: 753,6 mm Hg 
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 vind tryk  

December 1761 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 sv 753,0 (K) frostvejr -0,5 

2 n 752,1 (K) frostvejr -0,6 

3 n 755,8 (K) frostvejr -1,3 

4 n 771,0 (K) frostvejr. På Komedien dansede Barch og Knudsen. Parterret klappede af 

dem begge og af Como og hans kone samt af direktionen. 

-2,3 

5 sv 767,6 (K) slemt tøvejr  0,3 

6 v 765,8 (K) tøvejr  0,8 

7 sv 763,4 (K) tøvejr. Kancellikollegiet spiste hos mig, blandt de behandlede sager, at folk 

på Vesterbro, der hører til Frederiksberg, må gå i kirke her i staden uden at 

skulle betale portpenge. 

 0,5 

8 ø 763,4 (K) tøvejr  0,9 

9 sø 765,0 (K) tøvejr, om natten frost  1,0 

10 ø 771,0 (K) frostvejr -1,0 

11 sø 771,4 (K) frostvejr og blæst -2,3 

12 sø 769,2 (K) frost og blæst -1,7 

13 sø 762,8 (K) frost og blæst -0,8 

14 sø 759,8 (K) frost og sne. Kancellikollegiet spiste hos Hielmstierne. I Societetet blev -0,5 
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behandlet Horrebows planer for astronomien og Deichmanns afhandling om den 

giftige damp fra bjergværkerne. 

15 s 755,6 (K) frost -0,5 

16 s 755,4 (K) tøvejr. Været på Komedien. Der blev spillet et elendigt stykke af Goldoni, 

Italiens Moliére. Der blev kastet en pung med dukater op til madmoiselle Bøtker 

og skoggerleet, da Como blev undskyldt, som syg.  

-0,1 

17 ø 760,2 (K) tøvejr. Om aftenen hos Hielmstierne til hans moders geburtsdag.  0,3 

18 nø 762,6 (K) tøvejr   0,5 

19 nø 763,8 (K) frost   0,3 

20 nø 764,2 (K) frost  -0,1 

21 nø 766,2 (K) slemt vejr   0,2 

22 sv 763,6 (K) slemt vejr   0,0 

23 sø 756,0 (K) frost  -1,0 

24 sø 751,6 (N) frost. Rejst til Nærum. Spist hos Lemvig om aftenen.  -1,3 

25 sø 759,6 (N) frost. I Søllerød kirke.  -0,1 

26 ø 764,0 (N) frost. I Søllerød kirke.   0,2 

27 sø 760,8 (N) tø og isslag. I Søllerød kirke.   0,2 

28 sø 764,2 (K) frost  -0,2 

29 sv 765,4 (K) frost   0,4 

30 sv 750,8 (K) regn og sne   0,3 

31 nv 750,8 (N) frost. Byen Colberg er gået over.   0,6 

 

 

December 1761 

Temperatur: - 0,3 gr. C 

Tryk: 761,5 mm H 
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Flåden (tegning af H.D. Galtrup 1762) 
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VEJRET I 1762 

 

 

1762 Temperatur 7,5 gr. C. Meget sne i februar, helt usædvanligt meget solskin i april måned, og 

helt usædvanligt højt lufttryk i december måned. Nordlys den 13. august. 

Januar 

 

Meget varm.  

Meget solfattig. Stærk regn den 

12. og stærkt snefald den 16. 

SV-vind 

 

Temperatur: 1,6 gr. C 

Februar 

 

Varm.  

Meget højt lufttryk den 3. og 

helt usædvanligt lavt lufttryk 

den 10., også dybe lavtryk den 

13. og den 20. Den 9.-10. faldt 

der en usædvanlig stor mængde 

sne. Snestorm den 12. Tøvejr 

fra den 15.-21., derefter 

frostvejr. 

 

Temperatur: 0,5 gr. C 

Marts 

 

Meget kold.  

Vinterligt med frost og sne 

indtil den 26., med kortvarigt 

tøfrembrud i forbindelse med 

en stærk storm den 13. Stærkt 

snefald den 8. og den 30. 

Meget lavt lufttryk den 31. og 

omslag til tøvejr. 

 

Temperatur: - 0,5 gr. C 

April 

 

Meget varm.  

Helt usædvanlig solrig. 

Nattefrost og megen sol med 

østen- og NØ-vind indtil den 9. 

Derefter fortsat meget solskin, 

varmt fra den 22. og fra den 

27. nærmest sommerligt. 

Meget nedbørsfattig.  

 

Temperatur: 6,9 gr. C 

Maj 

 

Varm.  

Koldt fra den 5.-13. med en del 

nattefrost, derefter sommerligt, 

dog atter koldt fra den 29.-31. 

 

Temperatur: 11,7 gr. C 

Juni 

 

Meget varm.  

Koldt fra den 1.-3. Hedebølge 

fra den 11.-13. og fra den 18.-

20. Begge hedebølger afslut-

tedes med tordenvejr. Varmt 

fra den 9.-20. 

 

Temperatur: 15,6 gr. C 

Juli 

 

Normal.  

Stormende og regnfuldt i 

begyndelsen af måneden. 

Stærk NV-storm den 2. Varmt 

fra den 10.-23., især den 19. og 

20. Køligt fra den 24. Vestlige 

vinde undtagen den 11.-16., 

hvor vinden var i nord, øst og 

August 

 

Meget kold.  

Meget solfattig. Koldt hele 

måneden igennem, fra den 23. 

efterårsagtigt. Meget regnfuld 

måned, især fra den 6.-14. 

Vestlige vinde. Nordlys den 

13. 

 

September 

 

Normal.  

SV-vind. Nattefrost den 1. 

Regnfuldt fra den 4.-7. 

 

Temperatur: 12,8 gr. C 



 47 

SØ. 

 

Temperatur: 15,6 gr. C 

Temperatur: 13,8 gr. C 

Oktober 

 

Meget kold.  

Meget solfattig. Mildt fra den 

1.-5. Stormende den 3. Resten 

af måneden østlige vinde og 

koldt med megen nattefrost. 

Der faldt slud den 21. og 27. 

 

Temperatur: 6,1 gr. C 

November 

 

Kold.  

SV-vind. Meget lavt lufttryk 

den 12. med storm og regn den 

11. og 12. Stærk regn den 7. 

 

Temperatur: 3,9 gr. C 

December 

 

Normal.  

Meget mildt fra den 1.- 4. 

Tåget vejr fra den 9.-16. Den 

12. stærk regn. Vinterligt fra 

den 19. Helt usædvanligt højt 

lufttryk fra den 6., som 

kulminerede fra den 26.-30.  

 

Juleaften: Blæsende. 

 

Temperatur: 1,7 gr. C 

 

 

 

 

Formørkelser i 1762 

 

Der er 3 formørkelser 1 udi solen og 2 udi månen, som hos os bliver at se.  

 

Solens formørkelse indfalder den 17. oktober og begynder kl. 07,56 om morgenen, er størst kl. 8,56 

da omtrent 2/3 af solen formørkes, og endelig holder formørkelsen op kl. 10,00. 

 

Den første måneformørkelse sker den 8. maj og begynder kl. 3,11 om morgenen, er størst kl. 4,44, 

da mesten 5/6 af månen bliver formørkede og endes kl. 06,18. Solen går op kl. 04,08, både solen er 

oppe og månen nede, uden den halve tid af formørkelsen er forbi. 

 

Den anden måneformørkelse sker den 1. november og begynder kl. 07,12 om aftenen, er størst kl. 

9,26, da lidt over ½ af månen kommer ind i jordens skygge og formørkelsen endes kl. 10,50. 
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Kiøbenhavnske Tidender som kilde til ÅRET 1762 

 

 

 

ÅRET 1762 

 

Paris, 12. april 1762 

 

Her grasserer en stærk hoste og snue og en mængde dør deraf. 

 

 

København 7. maj 1762 

 

Der berettes om tordenvejr med ildebrand i Hillerød den 3/5 om aftenen. Med tordenen fulgte ingen 

synderlig regn. 

 

 

København, 31. maj 1762 

 

Fra Bergen berettes under den 19. april, at man den 2. april om formiddagen har fornummet en 

ligeså usædvanlig bevægelse i søen som ved Lissabons undergang i året 1755, så at søen gik op 

ligesom i den stærkeste flod og holdt ud til yderste Fiære. Denne bevægelse er og i de ferske vande 

fornummen op til lands, som inde i landet ved Skonevigen, hvor ej alene den liggende is gav sig op; 

men stenene af grunden ere kastede op til strandbredden. Vejret var ellers ganske stille, så søfolkene 

troede i begyndelsen, at man ville få et stærkt havvejr fra vesten. Men vejret har siden denne tid 

været ganske roligt og imod sædvane på denne årets tid godt. Man frygter for, at man et eller andet 

sted skal høre en ligeså bedrøvelig tildragelse som den ved Lissabon. 

 

 

Stockholm, 21. maj 1762 

 

Fra Vermland berettes om oversvømmelser fra floden Clara, som kommer fra norden. 

 

 

Nyborg, 3. juni 1762 

 

Det berettes, at kongen kom til Nyborg kl. 10 om formiddagen efter at have påbegyndt sejladsen fra 

Korsør kl. 8. Vinden var i NNØ. 

 

 

London, 28. maj 1762 

 

Et brev fra Madras af 22. september 1761 beretter os, at den 31. maj samme år, ved stille og klart 

vejr, er en stor ildkugle, geleidet af stærk torden og lynild, nedfaldet på skibene Holdernes, Box og 

Warren, som vare på vej til Mosambique. Den er sprungen under forskrækkelig knagen. 

 

 

København, 18. juni 1762 
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Fra Paris berettes, at hr. Messier, opsynsmand ved søvæsenet i Cluny, har den 28/5 set en komet i 

konstellationen Lirisa omtrent 25 grader fra nordpolen, og om morgenen kl. 2 er den gået igennem 

meridianen. Dens bevægelse skal have været fra vesten til østen, og da nærmede den sig Cassiopæa. 

I en tid af 3 timer og 20 minutter var cometen 5 minutter og 40 sekunder i ascentione recta og 45 

grader i deklinatione fra polen fremrykket. Den skal have været en stjerne af 4de størrelse, og i 

Frankrig kunnet ses med blotte øyen. Men på Det kgl. Observatorium her i København har den i de 

lyse nætter, som man har i denne tid frem for i Frankrig ikke været at se; da man med blotte øyen ej 

engang er i stand til at se mange stjerner af 3die størrelse. 

 

København, 21. juni 1762 

 

Fra Holsten har man, at der for nogle dage siden er falden overmåde store hagl, og hvert haglkorn 

skal have været af en usædvanlig størrelse. Ja et barn skal deraf være ihjelslaget. 

 

 

Nederelben, 30. juli 1762 

 

I Ritzebüttel den 24/7 om morgenen kl. 9 just da flodtiden begyndte, rejste sig en heftig og på denne 

årets tid uformodentlig en storm, så at vandet i de 3 sidste timer af floden så stærkt opløb, at det 

nåede til den halve højde af sødiget. 

 

Florenz, 28. august 1762 

 

I forgårs kl. 11 (JER dvs. 26/8) have vi her haft et uvejr og storm, som man i mange år ikke kan 

erindre sig lige til. Mange træer ere oprevne, og paladser, kirker og huse meget beskadigede. 

 

 

København, 24. september 1762 

 

 

De studerende og andre elskere af chemiske og mineralogiske videnskaber, som måtte have lyst at 

bivåne de offentlige forelæsninger herover udi det til den ende allernådigst indrettede kongelige 

auditorio og laboratorio chemico, eller melde sig om særdeles, ville behage at samles her på slottet 

næstkommende torsdag den 30. september kl. 9. 

 

                                                           Charlottenborg, 24. september 1762 

 

                                                                                     P. Ascanius  

 

 

København, 5. november 1762 

 

 

Underretning fra Ystad om den stærke SØ-storm den 6.-8. oktober. 
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 vind tryk  

Januar 1762 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 n 758,2 (N) stærk frost og solskin. Rejst til Nærum den 31. december 1761.  -0,3 

2 s 756,0 (N) frostvejr  -0,4 

3 s 763,2 (N) mildere luft og sne. I Søllerød kirke.   0,4 

4 s 746,0 (K) stærk blæst og regn   1,0 

5 sv 752,4 (K) nattefrost, blæst, sne og hagl. Spist hos baron Knuth.   1,6 

6 sv 755,8 (K) tøvejr   1,4 

7 sv 746,0 (K) tøvejr   2,4 

8 sv 753,4 (K) tøvejr   2,1 

9 sv 759,4 (K) tøvejr. Spanien erklærer Engelland krig.   2,4 

10 sv 761,4 (K) tøvejr   2,0 

11 s 759,4 (K) tøvejr. Kancellikollegiet spiste hos mig. Der behandledes bl.a., at de 

kvinder, som løber om med frugt og fisk, skal bruges til at spinde uld til 

munderinger. I Societetet, hvortil Eggert Olufson havde sendt noget skind samt 

en fortsættelse af sin islandske rejsebeskrivelse.  

  2,0 

12 s 745,2 (K) nattefrost og frost om morgenen, siden stærk regn. Kongen rejser til 

Frederiksborg for at bese stutterierne. 

  2,1 

13 sv 744,4 (K) tøvejr   3,1 

14 v 748,0 (K) tøvejr   2,7 

15 s 751,6 (K) tøvejr   2,2 
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16 s 749,6 (K) tøvejr og stærkt snefald. Spist om aftenen hos Horrebows med grev Holst og 

grevinden, Kløker, Stampe, Scheel, Rotbøll og Obelitz. 

1,6 

17 sv 753,0 (K) nattefrost 1,5 

18 sv 738,2 (K) sne og regn. Kancellikollegiet spiste hos Hielmstierne. 1,5 

19 n 759,0 (K) frost 1,1 

20 sv 762,6 (K) regn og blæst 1,5 

21 sv 755,2 (K) regn og blæst. Læst med stort behag Holms betænkninger om det 

astronomiske tårn. 

2,6 

22 n 768,2 (K) frost og blæst 2,1 

23 sv 778,0 (K) frost og blæst 1,0 

24 nv 778,8 (K) frost 1,0 

25 sø 774,0 (K) frost og mildt vejr 0,9 

26 nø 766,6 (K) frost. Kongen af Preussen bliver meget syg. 0,9 

27 sv 766,0 (K) frost. Kapitelstaksten er for rug 13 mark, for byg 8 mark og for havre 5 

mark og 4 skilling. 

0,7 

28 n 758,4 (K) frost 1,2 

29 v 766,6 (K) tøvejr. Gjort kur. Spist til middag ved marskalkstaflet, siden til koncert hos 

justitsråd Nielsen og derefter på appartement. 

2,6 

30 v 766,6 (K) tøvejr 2,6 

31 sv 770,2 (K) nattefrost og tåge 1,7 

 

 

Januar 1762 

Temperatur:1,6 gr. C 

Tryk: 758,4 mm Hg 

 

 

 

 vind tryk  

Februar 1762 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

Observationerne er foretaget i København.   

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

temp. 
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observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

1 sv 766,6 Tøvejr. I Societetet, hvor Kratzensteins afhandling om dykkerkunsten, og at se 

på havets bund dag og nat, behandledes.  

 1,6 

2 sø 778,0 Tøvejr   2,1 

3 sø 779,6 Tøvejr   1,0 

4 sv 778,0 Tøvejr   0,0 

5 nø 768,1 Tøvejr   0,0 

6 sv 759,8 Nattefrost, siden tø  1,2 

7 n 741,0 Frost. En stor ring ses langt uden om månen.  1,5 

8 n 750,0 Frost   0,0 

9 sv 743,4 Frost, om natten falder en usædvanlig mængde sne efter en stærk sydøstenvind 

om aftenen 

-1,1 

10 sv 721,4 Sne og frost. Når kongen af Spanien ser en ko, kan han ikke bare sig, at han jo 

skal malke den. 

-0,1 

11 n 739,8 Frost  -2,1 

12 s 745,6 Frost. Om aftenen, stærk blæst og snefog. Intet konceil eller underskrift hos 

kongen, som har tandpine. 

-2,0 

13 s 731,6 Mildt tøvejr -0,1 

14 nv 748,8 Ganske lidt tø -0,1 

15 sv 747,1 Stærk tø  0,6 

16 sv 752,1 Stærk tø, meget vanskeligt i mange dage at komme frem på gaderne på grund af 

den store mængde sne, som ikke er blevet ført bort. Kongen har fået mæslinger, 

men befinder sig, gud ske lov, vel. 

 2,0 

17 v 761,4 Tøvejr. Store uroligheder i Sverrig, hvor der arbejdes på suveræniteten.  2,2 

18 sv 753,4 Tøvejr   3,9 

19 v 748,4 Meget stærk tø om natten. Forbud mod udførsel af korn. Vejene på Bornholm  4,2 
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skal sættes i stand, for at artilleriet skal kunne flyttes. 

20 v 733,8 Tøvejr   2,6 

21 n 745,6 Frost   1,5 

22 ø 752,1 Frost. Spist hos Knuth.   0,6 

23 sø 752,8 Frost   0,1 

24 n 759,8 Frost  -0,3 

25 n 758,4 Frost  -2,1 

26 nø 754,0 Frost og sne -1,1 

27 nø 759,0 Frost og sne. Mæslingerne hærger stærkt ved hoffet, og bl.a.kronprinsen er syg 

af mæslinger. 

-0,6 

28 ø 763,6 Frost og sne -0,6 

 

 

 

Februar 1762 

Temperatur: 0,5 gr. C 

Tryk: 753,3 mm Hg 

 

 

 

 vind tryk  

Marts 1762 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

Observationerne er foretaget i København.   

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 ø 773,0 Frost. Kancellikollegiet spiste hos mig.   -0,8 

2 nø 768,4 Frost   -1,2 
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3 n 765,4 Frost og sne  -1,2 

4 nø 740,0 Frost og sne -0,5 

5 nø 744,8 Frost og sne -1,2 

6 ø 749,6 Frost  -2,8 

7 ø 748,0 Stærk frost  -3,9 

8 nv 742,4 Frost og tyk sne. Kancellikollegiet spiste hos Hielmstierne. -2,9 

9 s 747,4 Frost. Min kones morbroder Wissing til Odden har givet min kære kone et legat 

på 1.000 rdr. på det vilkår, at hvis hun dør uden børn, og der er nok midler i 

hendes bo, skal der deraf oprettes et legat, hvoraf en enke af hans fædrene eller 

mødrende slægt skal nyde renterne. Testamentet blev meddelt mig af executor 

testamenti geheimeråd Holck. Betalingen sker til omslagsterminen i 1763.  

-1,3 

10 sv 744,8 Frost  -0,5 

11 sv 750,6 Frost. Enkedronningen og prins Frederik får mæslinger.  -0,8 

12 sv 756,4 Frost. Wissing har borttestamenteret mellem 15.000 og 16.000 rdr.  -1,4 

13 v 744,4 Stærk tø og stor storm om aftenen, om natten frost  0,6 

14 nv 758,6 Frost og solskin -0,5 

15 nø 769,8 Frost. Kancellikollegiet spiste hos Knuth. -0,8 

16 ø 776,2 Frost. Garden til hest får ordre om at drage til Holsten. -1,0 

17 nø 777,6 Frost. Til Kløckers bryllup.  -0,5 

18 uvis 773,4 Frost   0,2 

19 uvis 771,2 Frost  -0,5 

20 uvis 765,4 Frost   0,0 

21 uvis 760,4 Frost og tåge -0,3 

22 ø 761,2 Frost. Kancellikollegiet spiste hos mig.  -0,7 

23 ø 768,8 Frost og solskin -0,3 

24 sv 768,0 Frost og solskin, om eftermiddagen tø  0,0 

25 s 761,0 Nattefrost, solskin   0,7 

26 v 759,8 Frost og solskin. Preussen skal have sluttet fred med Rusland og tilladt 25.000 

mands durchmarch. 

 0,6 

27 sv 754,2 Nattefrost, siden regn og sne. Vore tropper rykker frem til Oldeslo og Segeberg.  1,1 
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28 sv 740,4 Tø og regn  1,6 

29 nv 750,2 Tøvejr. Kancellikollegiet spiste hos Hielmstierne.  I Societetet, hvor Mølman 

forelæste om biskop Radulf af Ribe. 

 0,6 

30 sø 737,6 Nattefrost og stærkt snefald, om aftenen tøvejr, om natten regn  0,6 

31 sø 728,0 Tøvejr. Gjort kur og spist ved marskalstaflet middag og aften.   1,6 

 

 

Marts 1762 

Temperatur: - 0,5 gr. C 

Tryk: 756,7 mm Hg 

 

 

 

 vind tryk  

April 1762 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 sv 730,0 (K) tøvejr 1,7 

2 sv 747,8 (K) tøvejr. Skrevet til justitsråd Horrebow vedrørende Det astronomiske Tårn. 

En kurér kommer fra Rusland. 

1,6 

3 nv 759,8 (K) nattefrost, siden solskin og tø 1,8 

4 n 767,1 (K) nattefrost, siden solskin og tø 2,4 

5 nø 773,8 (K) nattefrost, siden solskin. Spist hos Knuth. I Societetet afsluttede Mølman sin 

forelæsning om biskop Radulf. 

2,6 

6 ø 768,4 (K) nattefrost, solskin. Kongen rejste til Fredensborg og geheimeråden til 

Ledreborg. 

0,9 
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7 ø 773,4 (N) nattefrost og siden idelig solskin 2,6 

8 ø 776,4 (N) nattefrost, solskin og blæst. I Søllerød kirke. 3,8 

9 nø 773,8 (N) nattefrost, solskin og blæst. I Søllerød kirke. 4,3 

10 nø 770,8 (N) solskin og blæst. Besøgt Hielmstierne på Ørholm om eftermiddagen.  4,6 

11 nø 768,4 (N) solskin. I Søllerød kirke.  5,7 

12 nø 771,0 (N) solskin og varmt vejr. I Søllerød kirke. Spist til middag hos Stub på Ørholm 

sammen med Hielmstiernes og Lemvigs. 

 6,3 

13 ø 772,4 (K) solskin  6,3 

14 nø 768,2 (K) solskin. I kancellikollegiet, hvor der behandledes, om fremmede kan få 

rejsepas i krigstid. 

 6,7 

15 sv 770,8 (K) solskin  5,4 

16 ø 767,4 (K) solskin  5,1 

17 sø 761,0 (N) solskin  5,9 

18 s 759,4 (N) solskin, lummervarmt og blæst. Min kone og jeg bliver angrebet af den 

grasserende brystsyge med hoste, snue og mangel på appetit. 

  8,4 

19 v 761,4 (K) lummervarmt med driveskyer og hagl   8,2 

20 v 768,0 (K) solskin og driveskyer   7,9 

21 sv 768,0 (K) solskin og klart vejr   9,2 

22 s 764,6 (K) varmt vejr og tyk luft 10,4 

23 v 766,2 (K) solskin og varmt vejr. Svalen er kommet. Vi får ny gårdskarl og kokkepige. 11,8 

24 v 773,2 (N) tyk luft og solskin 10,6 

25 nv 770,2 (N) tyk luft og noget solskin 10,2 

26 sv 766,2 (K) solskin 10,9 

27 s 763,4 (K) solskin og varmt 12,4 

28 s 761,8 (K) solskin og varmt 13,2 

29 s 759,4 (K) solskin og varmt 13,4 

30 s 758,6 (K) solskin og varmt 14,1 

 

 

April 1762 

Temperatur: 6,9 gr. C 
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Tryk: 763,8 mm Hg 

 

 

 

 

 vind tryk  

Maj 1762 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 sø 760,6 (K) solskin og varmt  14,8 

2 nø 759,4 (K) regnskyer. Om aftenen hos Hielmstiernes i deres nye gård.  14,0 

3 s 759,0 (K) regnskyer, torden og regn om aftenen. Kongen kom til København. 

Hillerød: ”tordenvejr om aftenen, men kun lidt regn” 

 13,3 

4 s 758,8 (K) regn. Afgivet mine bemærkninger vedrørende et forslag om et 5 te fakultet 

under navnet ”det økonomiske”, at Charlottenborg-professorerne skulle 

kombineres med universitetet. 

11,2 

5 s 765,2 (K) regnvejr, siden solskin, men koldt   7,9 

6 sø 766,0 (N) regnvejr og sne, kulde og nattefrost. Skoven er sprunget ud, og gøgen kom 

for nogle dage siden. 

  6,4 

7 v 764,0 (N) regnvejr og koldt   6,0 

8 v 758,8 (N) regnskyer og mildt vejr om aftenen. Carthagena i Amerika med alle 

indbyggere går under i et jordskælv. 

  7,7 

9 nø 758,4 (N) blandet vejr og blæst   8,2 

10 uvis 765,0 (N) solskin, koldt og nattefrost. Sået en del frø af træer, som jeg fik af Rotbøll 

Friis. 

  7,9 

11 ø 765,6 (K) solskin og varmt, men nattefrost. Tordenen slog ned i Hillerød den 3. maj og   8,7 
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nedbrændte huse for 3.960 rdr. 

12 ø 767,6 (K) solskin og kulde. Besøgt professor Holm og beset hans instrumenter.    9,3 

13 sø 767,6 (K) solskin og koldt, om aftenen mildt 10,4 

14 sv 766,4 (K) solskin og varmt, nattefrosten aftager 11,8 

15 s 766,6 (K) stærk østenvind med solskin 12,3 

16 s 763,0 (N) solskin og regnskyer, et stænk regn om aftenen, nattefrosten ophører. 

Morbærtræerne springer ud.  

13,9 

17 nv 767,8 (N) solskin og regnskyer. Banken har måttet have vagt hos sig. 12,9 

18 sv 770,4 (K) solskin og varmt 14,5 

19 nø 771,6 (N) solskin og blæst 14,8 

20 nø 772,8 (N) solskin og varmt. I Søllerød kirke. 14,7 

21 s 771,0 (N) solskin og varmt. Her er 3 nattergale, som hele tiden slår triller. 15,7 

22 sv 768,4 (N) solskin og varmt. Sået byg. 16,5 

23 sø 778,0 (N) solskin og kold østenvind 14,3 

24 sv 779,4 (N) solskin og blæst 13,4 

25 nv 772,8 (K) solskin og blæst. Grev Rantzau køber Ebberød for 2.500 rdr. 14,4 

26 v 763,2 (K) solskin og blæst 14,4 

27 v 764,0 (N) solskin og blæst 13,4 

28 uvis 762,6 (K) solskin og regnskyer. Afgivet mine bemærkninger vedrørende Hees og 

Holms forslag til instruks for landmålerne. 

12,3 

29 nv 757,4 (N) blæst, regnskyer, hagl og kulde. Kongen kommer til København. 10,0 

30 nø 761,0 (N) stærk og meget kold blæst. Vejret lægger sig efter kvarterskiftet.   9,5 

31 sv 760,6 (N) mild regn. I Søllerød kirke.   8,3 

 

 

Maj 1762 

Temperatur: 11,7 gr. C 

Tryk: 765,6 mm Hg 

 

 

 

 vind tryk  temp. 
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Juni 1762 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

1 nv 755,6 (N) blæst og regnskyer    9,7 

2 n 755,2 (N) regnskyer og kold blæst. Kongen rejser til Holsten. 10,9 

3 nø 761,2 (N) regnskyer og kold blæst. Begyndt at udplante kål. 11,9 

4 uvis 767,6 (N) solskin og varmt 12,8 

5 uvis 766,0 (K) solskin og varmt 13,7 

6 n 763,0 (K) regnskyer og solskin 13,5 

7 n 761,4 (N) regnskyer og solskin. Kancellikollegiet spiste hos Hielmstierne. 13,8 

8 nø 765,2 (N) solskin, varmt og skyer. Lemvig sendte os modne jordbær. 14,7 

9 n 763,2 (N) solskin og stærk varme 16,5 

10 sv 760,0 (N) lummervarmt med tordenskyer, om aftenen lynild. Roserne er begyndt at 

springe ud. 

17,8 

11 ø 760,8 (N) solskin og stærk varme 19,9 

12 ø 760,8 (K) solskin og varmt 19,4 

13 sv 759,4 (K) solskin og varmt, om aftenen torden og regn 19,3 

14 v 760,8 (N) solskin og varmt 17,5 

15 nv 761,0 (N) solskin og varmt. Spist til middag hos Lemvigs med Thurah, Drewsens og 

Treschows. 

16,8 

16 nv 762,6 (N) solskin og varmt 16,9 

17 s 767,1 (N) solskin og varmt. Kongen ville rejse fra Slesvig den 11. juni, men fik 

flodfeber og rejste først efter den 17. juni. Tidligt om morgenen nedbrændte 

bryggergården på hjørnet, lige over for Rauches. Gud bevare mit hus af sin 

18,0 
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nåde. 

18 sv 771,0 (N) solskin og varmt 19,3 

19 n 768,6 (K) solskin og varmt 19,9 

20 v 759,4 (K) lummervarmt og tordenskyer, regn om eftermiddagen 18,0 

21 nv 754,8 (N) solskin og temmelig kold blæst. I kancellikollegiet behandles, hvorledes 

fremmede skippere skal omgås i disse krigstider. 

14,2 

22 sv 756,4 (N) solskin, driveskyer og en regnbyge om morgenen. Kongen lader Hamborg 

indeslutte. 

13,8 

23 nv 760,6 (N) solskin og blæst, regnskyer om morgenen 16,0 

24 nv 760,8 (N) regnskyer, siden solskin og varmt. I Søllerød kirke. Vore folk forlader, efter 

aftalens indgåelse, på ny Hamborg. 

16,2 

25 nv 760,0 (N) kold blæst og regnskyer 14,3 

26 nv 759,0 (K) solskin og regnskyer. Anbefaling til kongen om at trigonometriske 

aperationer skal bruges ved landmålingen. 

13,8 

27 v 760,6 (K) mild og grå regn 14,3 

28 v 763,4 (N) solskin og tørvejr. Fået min gage på 250 rdr. 14,9 

29 v 763,8 (N) regnskyer, blæst og solskin. Garden til hest drager til Holsten. 14,7 

30 v 763,0 (N) regnskyer, blæst og solskin 14,7 

 

 

Juni 1762 

Temperatur: 15,6 gr. C 

Tryk: 761,8 mm Hg 

 

 

 

 vind tryk  

Juli 1762 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

temp. 
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Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

1 v 755,8 (N) regnskyer, ved middagstid faldt nogen regn, siden fik vi en stærk soltåge, 

som lugtede, og derefter kold nordvestenvind 

14,4 

2 v 753,6 (N) kold og stærk nordvestenstorm med driveskyer og undertiden regnbyger. I 

Søllerød kirke. 

11,8 

3 v 752,1 (K) driveskyer og regnbyger 11,8 

4 v 756,4 (K) regnskyer 13,9 

5 sv 757,6 (N) tyk luft og regnskyer, om eftermiddagen en stærk velsignet regn. 

Travemünde tages i besiddelse til magasiner. 

14,4 

6 n 759,4 (N) solskin og kold blæst 14,6 

7 nv 765,0 (N) solskin og kold blæst 13,8 

8 s 765,2 (N) solskin og varmt. Besøgt Hielmstierne på Ørholm om eftermiddagen. 14,8 

9 sv 764,0 (N) solskin og varmt 15,5 

10 sv 765,0 (K) solskin og varmt, tordenregn om aftenen og natten. Vore tropper indtager 

Lübeck.40.000 mand russere marcherer i 3 kolonner ind til Mecklenburg. Den 

russiske flåde er i søen. Vore orlogsskibe sejler ud. Prinsen af Anhalt-Bernborg 

afskediges. 

16,9 

11 nø 760,8 (K) solskin, driveskyer og varmt 16,1 

12 - 763,8 (N) solskin, om aftenen og natten regn, lummervarmt 17,0 

13 n 763,2 (N) regnskyer, siden solskin. København skal forstrække kongen med 5 tdr. 

guld. 

16,3 

14 s 768,6 (N) solskin og varmt 16,1 

15 sø 765,2 (N) solskin og varmt. Til middag og aftensmad hos admiral Lemvig i Birkerød 

med Kløkers og Stampe samt justitsråd Lemvigs. 

17,0 

16 ø 762,8 (N) tyk luft og blæst 17,0 

17 s 761,4 (K) tyk luft og stærk regn om eftermiddagen og aftenen 16,9 

18 sv 765,2 (K) solskin og varmt 17,3 

19 sv 766,2 (N) solskin og den hedeste dag i år 19,1 
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20 sv 763,2 (N) solskin og regnskyer. Kongen kommer hjem. 19,6 

21 v 764,6 (N) regnskyer og varmt. Begyndt at slå engen. 18,5 

22 v 760,6 (N) skyer, varmt og blæst 18,6 

23 nv 763,8 (N) stærk blæst og varmt. Gået til stranden. 16,4 

24 v 753,6 (N) stærk blæst og regn 15,6 

25 v 758,6 (N) solskin og stærk blæst 14,5 

26 v 759,4 (N) solskin og blæst 14,3 

27 sv 756,8 (K) regnskyer 15,0 

28 sv 746,8 (K) torden og regn. Stor revolution i Rusland. Kejseren havde regnet med at 

være i Slesvig den 3. november og derpå forblive i Holsten og afstå Rusland til 

prins Ivan, men i forvejen havde han besluttet, at han den 29. juni ville lade 

kejserinden sætte i kloster og erklære sin søn for en bastard. Dette fik 

kejserinden nys om og 2 uger før den 28. juni, fik hun 4.000 mand på benene og 

selv til hest angreb hun kejseren med 2.000 mand fra den holstenske garde, som 

straks tog flugten. Kejseren overgav sig derefter frivilligt og bad kun om at 

måtte beholde sit liv, sin maitresse og Holsten. Dagen efter lod kejserinden sig 

hylde og lod meddele, at eftersom den græske religion var i fare, og der var 

sluttet så ufordelagtig en fred med Preussen, så havde hun nu besteget sin 

suveræne russiske trone og ladet sig hylde. Den 29. juni blev kejseren sendt til 

Sibirien. Kejserinden har forsikret Haxthausen om, at den gamle fortrolighed 

mellem rigerne skulle vedligeholdes og straks givet ham pas til en kurér. Derpå 

rejste Schumacher hertil. De romanovske tropper har derpå straks påbegyndt 

tilbagetrækningen.  

15,8 

29 nv 752,1 (N) regnskyer 14,3 

30 nv 757,4 (N) kold blæst og tyk luft 13,0 

31 nv 758,6 (N) tyk luft og varmt vejr. Spadseret til Søllerød. Mit hø blev kørt ind. 13,5 

 

 

 

Juli 1762 

Temperatur: 15,6 gr. C 

Tryk: 760,2 mm Hg 

 

 

 

 

 vind tryk  temp. 
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August 1762 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

1 sv 755,8 (N) tyk luft og varmt, solskin og lidt torden. Spist til middag og aften på 

Ørholm. 

15,5 

2 sv 753,0 (N) tyk luft og mildt vejr, siden regn. Kejseren af Rusland dør på Petershoff af 

kolik. 

15,7 

3 sv 753,0 (K) tyk luft og regn 14,8 

4 v 756,8 (K) tyk luft og regn 13,9 

5 s 757,8 (N) mildt vejr og solskin 14,3 

6 ø 750,6 (N) mildt vejr og solskin. Mejet min rug. Spadseret til Søllerød. 15,7 

7 sv 737,6 (N) bestandigt regn og blæst hele dagen og natten før. Grev Reventlow holder 

bryllup på Ledreborg med komtesse Holstein. 

14,7 

8 sv 753,8 (N) blæst og regnbyger. Spist til middag og aften på Ørholm. 13,3 

9 v 753,6 (N) regn og blæst. Når bladene tages af morbærtræerne midt i oktober, fryser 

træerne ikke om vinteren. Pihl bliver professor i økonomi og skal ascendere 

samt nyde af Kratzensteins løn 200 rdr. og af Friis Rotbølls 400 rdr. 

13,0 

10 v 761,2 (K) kold blæst og regnskyer. Der udstedes bancosedler på 1 rdr. Flåden kommer 

tilbage. 

13,2 

11 sv 763,6 (K) regn og varmt vejr, og det regner hele natten 14,9 

12 sv 763,6 (N) solskin og varmt 16,0 

13 ø 763,6 (N) solskin og blæst, samt regnskyer, stærkt nordlys om aftenen. Begyndt at 

bygge det nye fårehus. 

16,4 

14 ø 758,8 (N) bestandig regn og blæst, der varede indtil midt om natten  15,0 
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15 sv 753,2 (N) solskin, varmt og driveskyer. I Søllerød kirke. 15,7 

16 v 752,4 (N) regn og kold blæst 15,2 

17 v 760,0 (K) regn og kold blæst 13,9 

18 sv 755,6 (N) solskin og blæst. Kongen rejser til Bregentved. 14,2 

19 sv 746,4 (N) solskin og blæst 13,3 

20 v 749,2 (N) solskin, kold blæst og regn 12,9 

21 sv 755,8 (N) mildt vejr og regn, som blev stærkere om natten 13,3 

22 sv 755,8 (N) solskin og kold blæst. I Søllerød kirke. 13,2 

23 nv 760,8 (N) solskin og kold blæst. Hjortens brunst begynder og alting virker 

efterårsagtigt. 

12,2 

24 nv 760,4 (K) kold blæst. Kongen kommer til København og rejser dagen efter til 

Fredensborg. 

11,9 

25 nv 757,4 (K) solskin og kold blæst, regn om natten 12,2 

26 nø 757,4 (N) solskin og kold luft 12,2 

27 nv 755,4 (N) regn og tykt vejr 12,7 

28 ø 750,2 (N) regn hele dagen. Kongen overtager administrationen vedrørende det 

Kielske. 

11,9 

29 uvis 756,2 (N) solskin og driveskyer. Spadseret om aftenen til Frydenlund. 11,5 

30 nø 761,4 (N) solskin og stille vejr. Gået om eftermiddagen til Søllerød og besøgt Kofods. 11,9 

31 - 765,0 (K) solskin og driveskyer 12,3 

 

 

August 1762 

Temperatur: 13,8 gr. C 

Tryk: 756,0 mm Hg 

 

 

 

 vind tryk  

September 1762 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

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

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

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

1 v 764,6 (K) solskin og nattefrost 13,4 

2 nv 766,0 (N) solskin. Samling på skydebanen (ifølge Nystrøm var der 

kongefugleskydning på Skydebanen uden for Vesterport denne dag). 

13,4 

3 v 766,6 (N) varmt vejr og solskin 13,5 

4 sv 758,6 (N) regn hele dagen og til midnat. Kørt mine tørv ind. 13,6 

5 v 752,8 (N) så støvregn, ved middagstid solskin. I Søllerød kirke, hvor Hr. Treschow 

prædikede. 

14,4 

6 sv 751,2 (N) solskin, siden regn om eftermiddagen. Spadseret til stranden. 14,4 

7 ø 748,0 (K) regn hele dagen 14,5 

8 nø 765,2 (K) solskin 12,2 

9 sø 755,6 (N) regn, blæst og koldt vejr 11,5 

10 ø 760,6 (N) solskin og varmt. Forordning om kvægsygen. 12,1 

11 sv 763,4 (N) solskin, siden regnbyger 12,4 

12 sv 759,4 (N) regnskyer, solskin og nogen regn. I Søllerød kirke. Spist til middag hos 

Hielmstiernes på Ørholm. 

12,7 

13 v 764,0 (N) solskin 12,2 

14 sv 766,4 (K) solskin 11,6 

15 sø 764,2 (K) solskin, torden og regn om natten 13,1 

16 ø 761,0 (N) regnbyger og blæst 13,6 

17 sø 761,8 (N) stærk blæst. Spadseret om aftenen til stranden. 13,2 

18 ø 761,4 (N) blandet vejr og regnskyer 11,5 

19 ø 760,2 (N) solskin og driveskyer 11,4 

20 s 757,4 (N) blandet vejr og regn. Spist til middag i Bellevue hos Falsen med 27 

personer. 

11,1 
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21 v 756,4 (K) blandet vejr 10,7 

22 sv 760,6 (K) blandet vejr 10,9 

23 s 754,8 (N) blandet vejr 12,2 

24 s 753,8 (N) solskin og blæst. Spadserede med Treschow til Frydenlund. 13,4 

25 sv 759,8 (N) solskin og blæst. Skatteforordning om 1 rdr. pr. téte. 13,9 

26 sv 761,2 (N) solskin, om aftenen regn. Spist til middag på Ørholm. 13,4 

27 sv 763,2 (N) tyk luft og kold blæst 12,6 

28 sv 760,2 (K) småregn 13,5 

29 sv 763,4 (K) tyk luft 14,6 

30 nø 767,1 (N) blandet vejr og tyk luft 14,0 

 

 

September 1762 

Temperatur: 12,8 gr. C 

Tryk: 760,3 mm Hg 

 

 

 

 vind tryk  

Oktober 1762 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 s 763,0 (N) tyk luft, siden støvregn  13,0 

2 v 756,4 (N) tyk luft og regn  14,2 

3 ø 756,4 (N) storm og regn  12,4 
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4 sv 747,6 (N) regn og blæst. Jeg fik en hævet kind og anstød af forkølelse, som varede 

næsten 14 dage. 

 11,8 

5 n 755,0 (K) regnskyer og blæst  10,2 

6 nø 760,8 (K) regn og blæst     8,9 

7 nø 760,8 (N) regnskyer og blandet vejr, natten før regn    8,0 

8 nø 765,4 (N) nattefrost, solskin, kold og skarp vind. Plukket æbler i stor mængde.    5,5 

9 nv 758,4 (N) stærk nattefrost, solskin og skyer    4,5 

10 nø 757,6 (N) solskin og kulde, siden regnskyer. I Søllerød kirke.    5,0 

11 nø 758,4 (N) frost og solskin. Påbegyndt kammeret, hvor orangetræerne skal stå.    5,7 

12 nø 760,4 (K) frost og solskin    5,8 

13 ø 764,2 (K) tyk luft og kulde    5,7 

14 n 767,6 (K) frost og tyk luft. Tegnet på de trykte ark, der går omkring vedrørende 

skatten. 

   4,4 

15 nø 766,2 (N) frost og tyk luft    4,7 

16 ø 765,8 (N) koldt og driveskyer. Medicineret.    4,5 

17 nø 765,8 (N) stærk og kold blæst med driveskyer    3,9 

18 ø 765,8 (N) regnskyer og koldt. Spadseret til stranden.    4,5 

19 ø 763,2 (K) koldt og tykke skyer. Det siges, at kongens våben og plakater vedrørende 

administrationen i Kiel er nedtaget.  

   4,4 

20 sø 761,4 (K) koldt og tykke skyer. Spist om aftenen hos Horrebows og set Bugges kort 

over Amager. 

   4,0 

21 sø 758,4 (N) koldt og tykke skyer, rejst til Nærum med min kone i stærk blæst og regn, 

iblandet med slud 

   4,0 

22 ø 750,6 (N) mildt vejr og regn. De engelske erobrer Havana. Kvægsygen er i Wedbeck.    5,5 

23 nø 739,2 (N) mildt vejr og regn    6,0 

24 nø 746,8 (N) frost, mildt vejr, siden solskin og kulde. I Søllerød kirke.    5,2 

25 nø 743,6 (N) regn og blæst. Slagtet gæs.    5,2 

26 ø 737,6 (K) regn og blæst    5,4 

27 n 734,2 (K) regn og sne og siden nattefrost. I kancellikollegiet behandledes bl.a., straf 

for bønderkarle, som lemlæster sig selv for ikke at blive taget til soldater, og at 

Københavns slagtere ikke må sælge kød uden for porten i slagtetiden. 

   4,2 



 68 

28 sv 753,2 (N) solskin og skyer, samt frost    3,2 

29 sv 755,8 (N) solskin og stærk frost. Lavet katalog over bøgerne her på Nærum.    3,5 

30 nø 762,6 (N) solskin og stærk frost. Renset kilden. Når vandet får afsmag, skyldes det 

blade fra træerne, som er blæst ned i kilden. Plantet en del kirsebærtræer (?) og 

roser. 

   2,4 

31 nø 765,2 (N) solskin og stærk frost. I Søllerød kirke.    2,5 

 

 

Oktober 1762 

Temperatur: 6,1 gr. C 

Tryk: 757,0 mm Hg 

 

 

 

 

 vind tryk  

November 1762 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 sv 769,8 (N) solskin og stærk frost. I Søllerød kirke. Observeret (måne)formørkelsen. 

Straks efter tog frosten mærkbart af, så at vinduerne, som man i tre morgener 

ikke kunne se igennem, ikke var frosne anden dags morgen. 

2,0 

2 sv 765,4 (K) solskin og mildt vejr. Rejst med min kone og Inger Marie til byen for at 

blive dér (for vinteren) 

2,2 

3 sv 758,8 (K) solskin og mildt vejr. I kancellikollegiet behandledes bl.a., at grev 

Danneskiold ikke vil betale ekstraskatten for akademisterne på Sorø. 

3,6 

4 v 763,0 (K) solskin og mildt vejr. Mine folk kom hjem. Stampe forærede min kone en af 

hans salige kones nye silkeklæder.  

4,7 
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5 v 746,8 (K) solskin og regn 5,1 

6 n 752,8 (K) solskin og regnskyer 3,7 

7 sv 752,8 (K) stærk regn 5,2 

8 sv 750,0 (K) regnskyer 7,7 

9 sv 750,8 (K) regnskyer 7,2 

10 sv 752,2 (K) solskin 5,9 

11 s 742,4 (K) storm og regn 5,7 

12 s 727,4 (K) solskin og stærk regn 5,5 

13 sv 745,2 (K) solskin 3,4 

14 nø 740,8 (K) sne og slud. Besøg af Bartholin, som vil umyndiggøre Christopher. 3,0 

15 nø 755,0 (K) tyk luft og regn. Til Rotbøll Friises anatomiske forelæsning, hvor han 

gennemgik delene af et tindingeben. Der sluttes fred mellem England, Frankrig, 

Spanien og Portugal.  

2,4 

16 v 771,6 (K) solskin og frost. Kejserinden af Rusland godkender de foretagne ting i 

Holsten. 

2,4 

17 sv 778,0 (K) blandet vejr og tø. Solgt mine 2 heste for 16 rdr. 2,6 

18 sv 771,2 (K) blandet vejr og solskin 2,4 

19 n 770,8 (K) blandet vejr og solskin 3,9 

20 v 770,8 (K) blandet vejr og solskin 4,9 

21 nv 768,8 (K) blandet vejr og solskin 4,7 

22 v 768,6 (K) fugtigt vejr 3,9 

23 uvis 763,6 (K) nattefrost og tåge. Kvægsygen er nu hos Ole Hansen i Nærum. 2,7 

24 uvis 763,2 (K) stærk tåge 2,0 

25 s 758,4 (K) fugtigt vejr 2,0 

26 s 753,8 (K) fugtigt vejr. Kongen kommer til byen kl. 12½. 2,1 

27 sv 757,4 (K) fugtigt vejr. Dansk conseil hos kongen. Afsluttet mine excerpta af Grams 

meursio til Saxo. Besøg af Horrebow. 

3,1 

28 sv 756,0 (K) fugtigt vejr 4,1 

29 v 765,4 (K) fugtigt vejr. Ved hoffet. 4,1 

30 v 764,6 (K) fugtigt vejr 5,4 
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November 1762 

Temperatur: 3,9 gr. C 

Tryk: 758,5 mm Hg 

 

 

 

 

 

 vind tryk  

December 1762 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 v 767,6 (K) fugtigt vejr. Kancellikollegiet spiste hos mig. 6,3 

2 nø 771,8 (K) fugtigt vejr 5,7 

3 sv 761,8 (K) fugtigt vejr 5,3 

4 nø 753,4 (K) fugtigt vejr 4,1 

5 n 766,0 (K) solskin og kulde 2,9 

6 nø 771,4 (K) solskin og kulde. Kancellikollegiet spiste hos Hielmstierne. I Societetet, 

hvor bl.a. magister (Peder) Horrebows afhandling om, at barometret forandrer 

sig mere om vinteren end om sommeren, blev gennemgået. 

3,2 

7 v 775,2 (K) nattefrost og siden fugtigt vejr 1,8 

8 nø 773,0 (K) fugtigt vejr. Bartholin indsætter mig og Brinck-Seidelin som formyndere for 

Christopher. 

2,3 

9 ø 779,0 (K) nattefrost og tåge 2,1 

10 nø 777,6 (K) nattefrost og tåge 1,1 
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11 s 774,2 (K) nattefrost og tåge 1,2 

12 v 771,0 (K) nattefrost og tåge, om aftenen stærk regn 1,3 

13 nø 767,1 (K) stærk tåge og fugtigt. Kancellikollegiet spiste hos Knuth, hvor både mand 

og kone var syge. I Societetet, hvor Bugge fremlagde kortet over Amager og 

forelæste om sine målinger.  

3,7 

14 nø 778,4 (K) regn og fugtigt vejr. Kongen rejser til Fredriksborg. Fællesskabet mellem 

Christianshavns og den tyske kirke ophæves. 

2,9 

15 v 773,2 (K) fugtigt vejr  2,4 

16 n 770,0 (K) tåget vejr  3,2 

17 v 765,8 (K) fugtigt vejr  3,6 

18 uvis 762,6 (K) fugtigt vejr, om aftenen blæst  3,2 

19 sø 776,0 (K) nattefrost og kold blæst  0,6 

20 v 769,8 (K) frostvejr. Kancellikollegiet med geheimeråden spiste hos mig. I Societetet, 

hvor Kratzensteins afhandling om, at det heliometrum af 2 objektivglas, som har 

navn af Bouguer, er opfundet af (Ole) Rømer og kan forbedres, blev 

gennemgået. 

-0,4 

21 uvis 768,4 (K) frostvejr og tynd sne  0,4 

22 s 764,6 (K) frostvejr, om eftermiddagen regn. Nogle bønder på Fyn køber deres jord for 

300 rdr. pr. tønde hartkorn. 

-0,1 

23 sv 764,2 (N) tøvejr, siden nattefrost  1,6 

24 nv 771,6 (N) frostvejr og blæst  2,3 

25 nø 778,6 (N) frostvejr og solskin. I Søllerød kirke.  1,2 

26 sø 783,0 (N) stærk frost og blæst fra sydøst. I Søllerød kirke. -0,7 

27 s 786,4 (N) stærk frost og blæst. I Søllerød kirke. -1,3 

28 s 786,8 (K) stærk blæst og frost -2,1 

29 sø 781,6 (K) frost og blæst. Ildløs hos justitsråd Aagaard. -2,7 

30 nø 783,0 (N) frost. Rejst med min kone til Nærum. Takket jægermester Gram, fordi han 

forbød Graner (ifølge Nystrøm overjæger og skovridder i Københavns amt) at 

skyde hunde på min gård i Nærum. 

-1,8 

31 sø 779,6 (N) frost og stærk sydøstenvind -0,8 

 

 



 72 

December 1762 

Temperatur: 1,7 gr. C 

Tryk: 772,7 mm Hg 
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Helsingør (Fra Pontoppidans Atlas 1763) 
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VEJRET I 1763 

 

 

1763 Temperatur 7,3 gr. C. Kortvarig isvinter i slutningen af januar og i februar. Regnfuld sommer. 

Meget sol og meget nattefrost i september. Meget mildt i december. 

Januar 

 

Meget kold.  

Højt lufttryk. Frost i hele må-

neden. NØ-vind indtil den 13. 

Barfrost. Nedbørsfattig. Den 

28. går folk over isen til Skåne. 

 

Temperatur: - 2,5 gr. C 

Februar 

 

Normal.  

Åbent vand mellem Helsingør 

og Helsingborg den 4. Den 7. 

fortsat megen is mellem 

Sjælland og Ven. Drivis i Øre-

sund indtil den 28. Vekslende 

mellem let frost og let tø. Fra 

den 15. megen SV-vind. Den 

21. stærk regn. 

 

Temperatur: 0,1 gr. C 

Marts 

 

Meget kold.  

Vekslende mellem tøvejr og 

frost. En del sne. 

 

Temperatur: 0,9 gr. C 

April 

 

Meget kold.  

Meget solrig. Koldt med frost 

indtil den 12. Nedbørsfattig. 

Stærk regn den 23.  

 

Temperatur: 3,8 gr. C 

Maj 

 

Normal.  

Meget solrig. Nattefrost fra den 

27.-31. 

 

Temperatur: 10,7 gr. C 

Juni 

 

Normal.  

Solrig. Meget koldt den 6. og 

derefter køligt indtil den 18., 

derefter varmt sommervejr. 

Megen regn den 23. 

 

Temperatur: 14,1 gr. C 

Juli 

 

Meget varm.  

Megen vesten- og SV-vind. 

Varmt indtil den 15., derefter 

tordenvejr og køligt resten af 

måneden. Hedebølge fra den 

8.-13. Meget regnfuld måned 

med en del torden. Stærk 

tordenregn den 15. og den 18. 

styrtregn, stærke regnbyger den 

21. 

 

August 

 

Varm.  

Dominerende SV-vind, dog 

SØ-vind og kortvarig hedebøl-

ge fra den 17.-20., der afslut-

tedes med tordenvejr. Derefter 

køligt vejr Regnfuld måned. 

 

Temperatur: 16,2 gr. C 

September 

 

Normal.  

Helt usædvanlig solrig. Megen 

norden-, NØ- og SØ-vind. 

Sommerligt i 1. halvdel af 

måneden. Nattefrost den 20.-

22. og stærk nattefrost den 29. 

og 30. 

 

Temperatur: 12,8 gr. C 



 75 

Temperatur: 16,6 gr. C 

Oktober 

 

Meget kold.  

Solrig. Helt dominerende 

vestenvind, kun lidt østenvind. 

Nattefrost den 1., 7., 15., 20. 

og 22. SV-storm den 4. Stærk 

regn den 10. og den 26. 

 

Temperatur: 7,7 gr. C 

November 

 

Meget kold.  

SV-vind. Mildt fra den 1.-11. 

og fra den 27.-30. Vinterligt fra 

den 17.-23. Dominerende 

vestenvind fra den 20. Den 

sidste uge af måneden var 

meget regnfuld. Stærk regn den 

25. 

 

Temperatur: 3,5 gr. C 

December 

 

Meget varm.  

Meget solfattig.  Storm den 2. 

Stærk regn den 5. og 20. Stærkt 

snefald og stærk regn den 27. 

Fra den 27.-31. stærkt 

stormende og frygtelig 

stormflod ved Ribe. Meget 

mildt indtil den 20. 

 

Juleaften: Regnvejr og mildt. 

 

Temperatur: 3,5 gr. C 

 

 

 

Formørkelser i 1763 

 

Der bliver ingen sol- og måneformørkelser hos os at se. 

 

Solen formørkes den 13. september og den 7. oktober, men den første bliver ikke at se uden i Afrika 

og den sydlige del af Spanien, og den sidste ses alene i den sydlige del af Amerika. 
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Kiøbenhavnske Tidender som kilde til ÅRET 1763 

 

 

 

ÅRET 1763 

 

 

København, 28. januar 1763 

 

Sundet er endnu overalt således med is tillagt, at endog i disse dage er folk gået over isen frem og 

tilbage mellem Sjælland og Skåne, skønt med en slags hasard. 

 

 

Antwerpen, 21. januar 1763 

 

Ved den tørre frost, som uden sne og med bestandigt solskin har vedholdt i 5 uger, har man mærket, 

at kulden i de sidste dage af december har kuns været 2 grader ringere end i 1740. 

 

 

København, 4. februar 1763 

 

Sundet mellem Helsingør og Helsingborg er nu åbent. Isen ligger langs Nivå Bugt og imod Hven 

endnu temmelig fast. 

 

 

København, 7. februar 1763 

 

Overfarten Helsingør-Helsingborg er endnu temmelig passabel. Der er drivis i Sundet og fortsat 

megen is mellem sjælland og Hven. 

 

 

København, 11. februar 1763 

 

 

Isen har i Sundet i disse dage varieret. Vinden har været vestlig, der er fortsat drivis og is ved 

svenskekysten. 

 

 

Stockholm, 3. februar 1763 

 

 

I de sidste 2 måneder, som efter efterretninger i de søndre europæiske lande har været så kolde, har 

vi her haft en god jævn, men ej usædvanlig kold vinter. Kulden begyndte ikke her for alvor før 

16/12 1762. Den 18/12 var december måneds koldeste, da kviksølvet i svenske termometre faldt 13 

grader under frysepunktet kl. 10 om aftenen. Den 20-26/12 var det mildt, da blev kulden skarpere 

og 30/12 om morgenen var det -12½ grad. I januar måned har kulden været stærkest 21/1 om 

morgenen, dog kun -15 grader, som i vort klima ej kan anføres for en streng kulde, da den i forrige 
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år har gået til 20 a 30 grader. Den 20/1 om morgenen var det -14 grader. Den 2., 6., 7., 12., 17., 19., 

og 30. var den om natten -10 til - 12 grader, men altid mindre ved middagstid. Den 9., 11., 13., 14., 

15., 16., 18., 24., 27., 29. og 31. om nætterne mellem -6 og -9, de øvrige 10 dage var det mildere, 

men den 10. og 21. ved middagstid var det tø. Femten grader på svensk termometer svarer til 12 

grader på Reaumur, som mest bruges udenlands. 

 

 

København, 14. februar 1763 

 

Ifølge de på Det kgl. Observatorium her i staden gjorte iagttagelser har kulden i dag været 15 grader 

(JER oplyses under 18/2 at være en fejl for 5 grader) under frysepunktet efter Reaumurs inddeling. I 

går var den 3 grader mindre. Ellers har den ikke i denne vinter været så stærk, undtagen den 24/1, 

da den var 1/6 grad stærkere. Man kan tillige melde, at barometret har i denne vinter fra midt i 

november måned og indtil 9/1 holdt sig usædvanligt højt, endskønt vejret har været slet, ja så højt, 

at det i 12 år tilforn ikke har været højere. Drivisen er i disse dage igen opbrudt og snart dreven ind 

og ud ligesom vinden har vekslet. 

 

København, 18. februar 1763 

 

Ved den i disse dage på ny indfaldende kulde har isen ikke alene atter sat sig fast langs landkanten 

på den danske side, men Sundet er endog tillige for en stor del igen bleven opfyldt med drivis. 

 

 

København, 25. februar 1763 

 

Fra Helsingør berettes 20/2, at drivisen, som efter seneste indberetning havde opfyldt Sundet, er nu 

igen ved det stærke tøvejr, man her siden har haft, igen opbrudt og dels drevet ud. 

 

 

København, 28. februar 1763 

 

Fra Helsingør berettes, at Sundet nu er aldeles isfrit. 

 

 

Kongsbakke, 9. februar 1763 

 

Fra årets begyndelse og til 6/2 har det været temmelig stærk frost og sne. Natten til 7/2 slog det om 

til tøvejr med snefald. 

 

København, 4. marts 1763 

 

Bæltet (sic!) er nu ganske åben og fri for drivis. 

 

London, 22. februar 1763 

 

I Birmingham har kulden den 14/2 været så stærk, at kvægsølvet i det fahrenheitiske barometrum 

(sic!) har kl. 3 kvarter til 8 om formiddagen i den åbne luft stået 26 grader under frysepunktet. 
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København, 11. marts 1763 

 

På Det astronomiske Observatorium berettes, at kulden i morges kl. halv 7 var efter temometrum af 

Reaumurs inddeling 7 ¾ gradium delegationis. 

 

 

Hasløf ved Laholm, 13. maj 1763 

 

I forgårs ved 10-tiden om formiddagen var det lynild. 

 

 

København, 10. juni 1763 

 

Fra Moss meldes ved postens afgang 5/6, at det siden i går aftes har blæst den skønneste 

nordenvind, som kontinuerer og ser ud til at være bestandig. 

 

 

Nederelben, 27. juni 1763 

 

Den 5/6 lå isen temmelig bred på 75 graders nordlig bredde. 

 

 

München, 4. juli 1763 

 

Den 30/6 om aftenen var det haglvejr blandet med torden og lynild. 

 

 

København, 22. juli 1763 

 

Nu på en 8 a 10 dages tid have vi her i egnen haft fast bestandigt regnvejr, særdeles i de sidste dage 

stærk plaskregn, hvilken i går var gelejdet af kastevinde eller en slags hvirvelvinde. Dog har man 

ingen hagl mærket ej heller tordenvejr undtagen i de første dage.  

 

 

Nederphalz, 12. juli 1763 

 

Sidst i juni faldt der hagl på størrelse med en næve. 

 

 

Paris, 25. juli 

 

Det omtales, at der har været en frygtelig storm 25/6 i Auvergne og 26/6 i Maconvois. 

 

 

København, 12. august 1763 

 

I onsdags (JER, dvs. 10/8) nedslog tordenen ved Roskilde, hvorved en hest på marken blev dræbt. 
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Annaberg, 28. juli 1763 

 

Vi har haft meget hårdt vejr her, som gør en del skade. I 4 ugers tid har lynild adskillige gange 

slaget ned i egnen heromkring. Den 14/7 om natten kl. 22-23 lynede og tordnede det fra alle 

verdenshjørner. 

 

 

Paris, 1. august 1763 

 

Der omtales et frygteligt hagl- og stormvejr ved Grenoble 13/7. 

 

 

Lidkøping i Sverrig, 3. august 1763 

 

Der omtales et haglvejr i forgårs kl. 4 om eftermiddagen. Afgrøden tegner sig for resten meget god, 

men høbjærgningen er faldet meget besværlig, på grund af den næsten dagligt faldende regn, som 

på sine steder har været så heftig, at den har bortskyllet det nedslagne græs. 

 

 

København, 9.september 1763 

 

Det omtales, at en kone og hendes søn blev dræbt ved et tordenvejr i Odsherred. Tordenvejret rejste 

sig stærkt mellem kl. 5 og 6 slæt den 20. august i Odsherred. 

 

 

København, 22. september 1763 

 

Der omtales en stærk storm ved Anholt 15/9. 

 

 

Frøsøen i Jæmtland, 6. oktober 1763 

 

Her er for 8 dage siden faldet næsten ½ fod dyb sne, hvilken ligger endnu, skønt det regnede i går. 

Kornet står ude næsten overalt her i landet. En mængde hø ligger ubjærget, og ingen kan mindes at 

have haft nogensinde sommer og høst så besværlig for bjærgningen som i år, hvilket vil forårsage 

stor fodertrang til vinteren. 

 

 

Madrid, 4. oktober 1763 

 

I Malaga er død Beatrix Sanchez Jurado, 118 år gl. 

 

 

Warszawa, 19. oktober 1763 

 

Den 17/10 kl. 7 om aftenen begyndte nordlysene at skinne så usædvanligt, at horisonten i nord blev 

ganske klar og lys. Af skinnets svæven faldte nu og da funker ned. Efter hvilken lysendes regn har 
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faldet en ganske tynd ordentlig regn og skinnet blev usynligt nogen tid, men lod sig se igen kl. 8,30 

samt holdt ved til om morgenen efter Solens opgang, hvilket er noget mærkeligt. 

 

 

Eisenach, 23. oktober 1763 

 

Den 17/10 kl. 4 om morgenen sås på vores horisont et usædvanligt stærkt nordlys, som var særdeles 

rød og gav klare stråler fra sig. 

 

 

Gotha, 25. oktober 1763 

 

Først i forrige uge og i går har man her i egnen mærket usædvanligt heftige nordlys på himlen. 

Hvilket og berettes fra Erfurt. 

 

 

Laudeville, i nærheden af Arpayon, 17. oktober 1763 

 

I går har man i vores egn set usædvanligt klare nordlys, som lod sig se kl. 7 om aftenen ved månens 

opgang, men toge af i klarhed, eftersom månen kom højere op over horisonten, så at man kl. 8 

næppe kunne se mere, og kl. 8,30 forsvandt de ganske. 

 

 

Jæmsiø i Tavastaland, 21. september 1763 

 

Den 10/9 var vejret stille, lidt gråligt og vinden var i NØ. 

 

 

København, 21. november 1763 

 

I disse dage har kulden mærkelig ytret sig her, og det så stærkt, at den på få dage, da det har frosset, 

har lagt små damme og andre steder til, så at de allerede kunne bære i går. Kulden har i går og i dag 

været stærkest, da thermometrum har stået 2 grader neden for frysepunktet efter Reaumurs 

inddeling. 

 

 

Edenburg, 24. oktober 1763 

 

Den 17/10 kl. 7 om aftenen har man i Wigton i Galloway set et ganske klart skinnende 

phænomenon, som løb særdeles fort fra sønden til norden, gjorde landet på nogle mile, så lyst som 

om dagen; efter at have løbet nogen tid bekom en purpurfarve; forsvandt derpå mere og mere, 

hvorved man hørte nogle knald, ligesom pistolskud.  
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Antwerpen, 8. december 1763 

 

Den 2/12 om middagen steg vandet stærkt ved en stiv vestenvind så højt, at kl. 2 derpå 

oversvømmede det fisketorvet og kældre. I Oostende og langs med kysten har samme flod gjort 

skade på diger, skibe etc. Siden 1736 har man ikke haft så høj flod. 

 

 

København, 23. december 1763 

 

Den bekjendte gamle nordmand, Christian Jacobsen Drachenberg, som opholde sig i Jylland ved 

godt helbred, har i disse dage fyldt år, som skal være det 135te, når det har sin rigtighed, at han er 

født 18/12 1628. 

 

Fra Livorno berettes under 21/11, at løverdagen førhen forliste et dansk skib i en stærk storm. 
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 vind tryk  

Januar 1763 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 ø 776,8 (N) frost og stærk sydøstenvind -1,4 

2 ø 778,4 (N) blæst og vandkoldt med skyer. I Søllerød kirke. -1,9 

3 nø 775,2 (N) vandkoldt med skyer -1,2 

4 ø 768,8 (K) sne og blæst. Rejst til byen med min kone. -1,6 

5 n 764,6 (K) frost og tyk sne -1,6 

6 n 767,1 (K) frost -2,3 

7 nø 768,4 (K) frost -2,7 

8 nø 771,8 (K) frost og tåge -3,3 

9 uvis 773,2 (K) frost 

København: ”fra medio november 1762 og indtil i dag har barometertrykket 

været usædvanligt højt”  

-4,2 

10 nv 772,8 (K) stærk frost, om natten mildere. Kancellikollegiet spiste hos Hielmstierne, 

geheimeråden deltog. I Societetet forelæste Suhm om vanskeligheder ved at 

skrive den danske historie. 

-3,4 

11 nv 770,8 (K) frost og tåge -3,2 

12 nø 763,4 (K) frost og tåge -3,6 

13 nø 765,4 (K) frost -2,3 
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14 v 770,2 (K) frost -2,7 

15 v 774,4 (K) frost og mildt i luften. Der lånes 2 millioner gylden i Holland af 2 jøder i 

Den Haag til banken. 

-2,2 

16 nø 774,0 (K) frost og solskin -2,6 

17 s 770,8 (K) frost -2,4 

18 v 760,6 (K) frost og solskin -3,9 

19 v 758,4 (K) tynd sne og slemt vejr -1,7 

20 n 761,0 (K) frost -1,4 

21 sv 773,0 (K) frost og solskin -2,6 

22 sv 770,2 (K) frost og solskin -3,5 

23 v 764,0 (K) stærk frost og solskin -3,7 

24 nv 763,6 (K) frost og tåge -5,7 

25 v 770,4 (K) frost og mildt vejr. Refereret sagerne for geheimeråden.  -2,9 

26 sv 773,2 (K) mildt og ligesom tøvejr. Geheimeråden bliver pludselig syg om morgenen. 

Spist til middag og aften med kancellikollegiet og flere andre hos Seidelin 

(ifølge Nystrøm Brinck-Seidelin til Hagestedgård, sekretær i Danske kancelli). 

-0,7 

27 v 771,4 (K) først tøvejr, siden frost. Termometret, som stod 1½ grad under frysepunktet, 

er steget til 1 grad over frysepunktet. 

-0,9 

28 v 768,4 (K) mellem frost og tø 

København: ”folk går til og fra Skåne” 

-1,7 

29 s 764,2 (K) frost. Om eftermiddagen var jeg hos geheimeråden, hvor også Holst, 

Hielmstierne og Stampe var. Han talte til mig om sit testamente, idet han sagde, 

at dette vel var den sidste gang, vi taltes ved i denne verden. Han opgav sin ånd 

ved en stille og salig død kl. 10 ¾ om aftenen. Hans sygdom var inflammation i 

lungerne med stærk slimafsondring, som han ikke kunne hoste op.   

-2,2 

30 s 756,2 (K) frostvejr -2,2 

31 s 752,6 (K) frost, siden regn og isslag. Geheimeråd Thott kom og meddelte, at Hans 

Majestæt havde betroet ham alle den salige geheimeråds charger. 

-1,2 

 

 

Januar 1763 

Temperatur: - 2,5 gr. C 

Tryk: 768,2 mm Hg 
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 vind tryk  

Februar 1763 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

Observationerne er foretaget i København.   

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 ø 754,2 Tøvejr. Geheimeråd Thotts bestallinger underskrives.  -0,4 

2 sø 753,4 Tøvejr. Carl Holstein bliver farligt syg.   0,0 

3 sø 754,8 Tøvejr og tåge. I konseillet var Bernsdorff, Thott og geheimeråd Reventlau til 

stede for første gang. Moltke bliver marskalk hos kronprinsen, Sperling 

kammerjunker og Schmettau kammerpage. 

 -0,1 

4 sø 755,0 Tøvejr og tåge 

Helsingør: ”åbent vand mellem Helsingør og Helsingborg” 

  0,0 

5 sv 756,4 Tøvejr og tåge 

København: ”isen ligger fast ved Nivå bugt” 

  0,1 

6 v 758,8 Tøvejr. Carl Holst dør af samme sygdom som broderen om aftenen kl. 11 ¼.  -0,2 

7 sv 741,4 Tøvejr  

København: ”fortsat megen is imellem Sjælland og Ven” 

  0,9 

8 ø 745,8 Frost og sne. Kongen rejser til Fredensborg.   0,0 

9 sv 742,6 Frost og siden tøvejr og stærk regn   0,5 

10 n 744,4 Frost og siden tø  -0,6 

11 s 744,0 Frost og sne, siden tø 

København: ”fortsat drivis” 

 -0,4 

12 ø 744,0 Sne og frost. Rosenkrantz bliver oversekretær i Carl Holsteins sted. -1,9 
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13 nø 753,8 Stærk frost og solskin -3,2 

14 v 758,4 Stærk frost og solskin. I kancellikollegiet, hvor det bl.a. besluttedes, at 

brudevielser i det haderslevske og jyske skal ske i det sogn, hvor bruden bor. 

København: ”-6,2 gr. C og drivis” 

-4,5 

15 sv 765,0 Stærk frost og solskin. Spiste til middag med kancelliet hos Thott. -1,6 

16 s 753,8 Stærk frost og solskin -1,2 

17 sv 760,8 Tøvejr. Om aftenen med biskoppens og Graahs til Aagaards geburtsdag.    0,0 

18 sv 760,8 Tøvejr og tåge 

København: ”Sundet er fyldt med drivis” 

 1,1 

19 sv 755,8 Tøvejr og tåge. Været på operaen med fru Weyse.  1,4 

20 sv 760,0 Tøvejr og tåge  0,0 

21 s 753,0 Stærk regn hele dagen  0,5 

22 s 759,0 Tøvejr   0,6 

23 nø 752,4 Tøvejr og tåge  1,3 

24 v 757,8 Tøvejr   1,1 

25 sv 760,8 Tøvejr og tåge  1,1 

26 s 755,8 Nattefrost og solskin  1,6 

27 sv 750,2 Regn og blandet vejr   2,8 

28 sv 748,8 Regn  

København: ”Øresund er nu helt fri for drivis” 

 3,0 

 

 

Februar 1763 

Temperatur: 0,1 gr. C 

Tryk: 753,6 mm Hg 

 

 

 

 vind tryk  

Marts  1763 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

temp. 
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Observationerne er foretaget i København (K) eller Nærum (N).  

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

1 sv 746,8 (K) tø, blæst og solskin   1,3 

2 nv 744,8 (K) tøvejr og vandkoldt   1,3 

3 nø 753,8 (K) fugtigt vejr. I Højesteret, kongen fik kolik og kom ikke.   1,5 

4 sv 756,4 (K) tøvejr 

København: ” Storebælt er ganske åbent og isfrit” 

  1,5 

5 nv 765,6 (K) nattefrost og solskin   1,3 

6 n 760,8 (K) tø, tåge og solskin   2,0 

7 v 764,6 (K) tøvejr og solskin   2,7 

8 v 764,6 (K) fugtigt vejr. Geheimeråd Holst begraves.   3,8 

9 sv 762,6 (K) tøvejr. Kongen havde det ikke godt.   4,3 

10 nø 766,0 (K) stærk frost og sne med nordøstlig vind   0,0 

11 ø 779,6 (K) stærk frost og sne med nordøstlig vind 

København: ” Kl. 6,30 -9,7 grader C i København” 

 -4,9 

12 n 782,1 (K) stærk frost, nordenvind og solskin. Termometret falder fra 5 grad over til 1 

grad under frysepunktet. 

 -3,7 

13 n 779,2 (K) frost og solskin  -1,2 

14 n 773,2 (K) frost og solskin. Termometret stiger til 3 grader over frysepunktet.  -0,5 

15 ø 771,6 (K) frost og solskin   0,0 

16 sv 769,2 (K) koldt og tåget  -0,9 

17 v 761,2 (K) om natten sne, siden tø  1,0 

18 sv 757,6 (K) regn og tø. I Societetet: Poulsens beskrivelse af Hekla.  1,2 

19 sv 743,6 (K) regnvejr  2,6 
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20 sv 743,4 (K) regnvejr  2,8 

21 v 751,4 (K) regnvejr  3,5 

22 nv 751,2 (K) solskin og blæst  4,1 

23 v 748,4 (K) tøvejr  3,3 

24 nø 754,8 (K) frost  1,2 

25 sø 756,4 (K) frost og sne -1,4 

26 nø 760,6 (K) frost og sne -1,4 

27 n 767,1 (K) frost og solskin -1,2 

28 s 770,4 (K) frost og solskin  0,6 

29 sv 768,4 (N) frost og solskin. Vore får har fået 10 lam og køerne 2 kviekalve, hvoraf den 

ene blev givet til Ole Hansen og den anden til Anders Andersen. Rejst til 

Nærum. 

 0,6 

30 s 771,0 (N) frost og solskin. Kvæget på Holtegaard er døde, og nogle studenter har 

været der efter Collegii Medicis anvisning og savet hornene af en del lige til 

hovedet, hvorpå de straks efter er døde. 

 1,1 

31 sv 770,4 (N) frost og blæst, om aftenen regn. I Søllerød kirke, hvor min kone bar Anders 

Andersens søn til dåben. 

 1,2 

 

 

Marts 1763 

Temperatur: 0,9 gr. C 

Tryk: 761,8 mm Hg 

 

 

 

 

 vind tryk  

April 1763 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

temp. 
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oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

1 n 762,8 (N) tø, mildt vejr og solskin  2,9 

2 nv 756,2 (N) solskin og kold blæst  2,9 

3 nv 755,6 (N) solskin og kold nordenvind, nattefrost. I Søllerød kirke.  1,6 

4 nv 757,4 (K) nattefrost, solskin og blæst. Rejst til byen.  1,6 

5 nv 766,4 (K) solskin og kulde  1,6 

6 v 750,0 (K) solskin, stærk blæst og kulde  3,2 

7 v 750,6 (K) solskin, hagl, sne og frost  1,3 

8 nv 755,6 (K) solskin og frost  1,6 

9 n 761,4 (K) solskin og frost. Kongen rejser med alle på landet.    0,9 

10 ø 771,4 (K) solskin og koldt  1,7 

11 sø 772,4 (K) solskin og kulde  2,1 

12 sø 769,0 (K) solskin og koldt  2,6 

13 v 763,6 (K) solskin og regn  3,8 

14 sv 765,8 (K) solskin og varmt  4,8 

15 s 766,2 (K) solskin og mildt vejr, om natten rimfrost  5,1 

16 s 765,0 (K) solskin og mildt vejr, dog rimfrost  5,3 

17 s 756,2 (K) solskin og mildt vejr. I Helliggeistkirke, hvor der blev bedt for kvægsygen. 6,3 

18 v 752,1 (K) solskin og mildt vejr. Dehns palæ og Søllerød købes til St. Germain. 6,4 

19 nv 755,8 (K) solskin og mildt vejr 5,3 

20 sv 761,0 (K) solskin og mildt vejr. Spadseret til Toldboden og derfra til Østerport og over 

Volden hjem. 

5,2 

21 sv 764,0 (K) solskin og vandkoldt 5,4 

22 sv 760,8 (K) skyet og vandkoldt 5,7 

23 v 753,4 (K) stærk regn og solskin 6,6 

24 v 761,4 (K) solskin med stærk blæst og hagl 4,3 

25 n 757,4 (K) solskin og koldt 4,1 
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26 n 769,8 (K) solskin og nattefrost. Barometret falder 6 grader. 3,2 

27 sø 765,4 (K) solskin og tøvejr  4,1 

28 v 750,2 (N) småregn og vandkoldt. Rejst til Nærum med min kone. Svalen er kommet 

for 2 dage siden. 

4,2 

29 sø 753,2 (N) nattefrost og vandskyer, kold sydøstenvind, om aftenen regn. Gået rundt i 

Holte skov. 

4,4 

30 sv 747,4 (K) solskin og mildt forårsvejr, om aftenen torden og lynild med regn. Rejst til 

byen. St. Germain får Søllerød. 

6,9 

 

April 1763 

Temperatur: 3,8 gr. C 

Tryk: 759,9 mm Hg 

 

 

 

 vind tryk  

Maj  1763 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 ø 745,6 (K) solskin og forårsvejr   9,8 

2 sø 747,4 (K) solskin og forårsvejr   9,4 

3 n 753,0 (K) solskin og kold blæst   8,0 

4 v 747,4 (K) stærk blæst og regn   6,5 

5 nø 749,8 (K) solskin og kold vind   7,3 

6 sv 751,2 (K) solskin og varmt, om aftenen regn   8,2 

7 nø 753,0 (N) solskin og varmt. Rejst til Nærum med min kone og Bartholin. Frøerne   9,8 
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høres, og gøgen er kommet. 

8 uvis 752,8 (N) blandet luft med regnskyer og solskin. Siden (efter prædikenen i Søllerød 

kirke) spadseret i Dyrehaven, hvor skoven næsten er sprunget ud. Aspargesne 

var kommet op. 

11,0 

9 uvis 752,6 (K) blandet vejr med solskin 10,8 

10 ø 754,8 (K) blandet vejr, siden solskin 10,8 

11 n 758,6 (K) solskin, om natten regn 11,0 

12 n 757,4 (K) blandet vejr 10,3 

13 s 759,0 (N) blandet vejr med solskin. Flyttet ud til Nærum med hele min husholdning. 10,4 

14 s 762,6 (N) regnskyer og koldt vejr. Bøgeskoven er sprunget helt ud, og nattergalen slår 

sine triller. 

  9,8 

15 uvis 765,0 (N) solskin og køligt vejr 11,0 

16 uvis 767,6 (K) solskin, regn og varmt 12,4 

17 nø 770,2 (K) solskin og varmt 13,9 

18 ø 771,0 (K) solskin og varmt 14,3 

19 ø 766,6 (N) solskin og varmt, samt blæst. Sået byg. 14,3 

20 ø 758,4 (N) blandet vejr og regnskyer, om natten regn 13,3 

21 sv 757,8 (N) blandet vejr, siden solskin 12,4 

22 uvis 759,8 (N) bestandig regn fra kl. 4 om morgenen. I Søllerød kirke, hvor de fleste stole 

var tomme. 

11,0 

23 sv 765,0 (N) solskin og kølig luft. I Søllerød kirke. 11,7 

24 sv 765,0 (K) koldt og regnskyer. I Søllerød kirke. 11,5 

25 s 768,2 (K) solskin og koldt 10,7 

26 nv 757,8 (K) solskin og koldt 12,0 

27 sø 757,8 (N) kold sydøstenvind med regn. Om natten (til lørdag den 28.) frøs det is, 

hvorved adskillige havesager, såsom agurker og stangbønner alle gik ud. 

Termometret faldt 9 grader. 

 8,3 

28 ø 759,4 (N) solskin og kold luft med nattefrost   8,3 

29 nø 762,6 (N) solskin og koldt vejr med nattefrost. Spadseret med min kone til Øverød. 10,0 

30 nø 765,2 (N) nattefrost, solskin og koldt 11,7 
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31 sv 766,2 (N) nattefrost, solskin og varmt 12,9 

 

Maj 1763 

Temperatur: 10,7 gr. C 

Tryk: 759,0 mm Hg 

 

 

 

 

 vind tryk  

Juni  1763 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 ø 765,4 (K) solskin og blæst, dog uden nattefrost  12,6 

2 sø 765,0 (N) solskin, varmt og tordenskyer   13,5 

3 sø 765,8 (N) solskin og varmt, første rette sommerdag. Hørt nattergalen om aftenen på 

Kikhanen. 

 15,6 

4 s 762,6 (N) solskin og varmt 

Moss i Norge: ”nordenvind” 

14,9 

5 n 756,0 (N) regnbyger, solskin og varmt, siden tykt vejr 13,1 

6 n 757,6 (N) tykt vejr og småregn med kulde   9,3 

7 s 758,6 (N) tykt vejr og koldt 10,5 

8 s 765,4 (K) solskin og koldt 12,1 

9 nø 767,1 (N) solskin og varmt 13,1 

10 v 761,4 (N) solskin og varmt, om natten mild regn 13,1 

11 v 754,8 (N) koldt med driveskyer og regn, regn om natten. Besøgt Holmstiernes på 11,3 
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Ørholm. 

12 v 753,6 (K) regnskyer og solskin med mild regn 11,5 

13 sv 761,8 (N) solskin og overflødig regn 11,0 

14 v 765,0 (N) solskin og driveskyer, om natten frøs det. Men uagtet den bestandige kulde, 

tager rugaksene dog overhånd. 

12,3 

15 sv 767,1 (K) solskin og varmt 12,9 

16 s 762,8 (N) solskin og hede, om aftenen blæst og kulde 14,1 

17 sø 758,2 (N) solskin og et stænk regn og koldt vejr. Lemvig sendte os jordbær. 13,6 

18 ø 758,2 (N) solskin og koldt vejr. Hørt nattergalen om aftenen. 13,9 

19 ø 765,0 (K) solskin og varmt sommervejr. I Søllerød kirke, hvor min kone bar Anders 

Nielsens barn Karen til dåben.  

14,5 

20 n 766,2 (N) solskin og varmt vejr 16,1 

21 sv 764,6 (N) solskin og varmt vejr. Begyndt at skære tørv. 17,3 

22 sø 757,6 (K) solskin og varmt 16,3 

23 nø 745,8 (N) en øsende regn fra om aftenen af og den hele dag igennem 14,0 

24 sv 750,4 (N) solskin og mildt vejr 14,3 

25 ø 756,4 (N) solskin og mildt vejr 15,5 

26 sv 761,8 (N) solskin og varmt vejr 16,4 

27 uvis 761,6 (N) solskin og varmt vejr 17,4 

28 sv 763,0 (N) regnskyer og køligt. Taksigelsesfest for freden, Søllerød kirke var helt fyldt. 17,9 

29 sv 761,6 (K) solskin og varmt 17,6 

30 s 757,6 (N) bestandig regn  17,1 

 

Juni 1763 

Temperatur: 14,1 gr. C 

Tryk: 760,6 mm Hg 
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 vind tryk  

Juli 1763 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 sv 753,4 (N) solskin og regnbyger. Begyndt at drikke en krukke seidlitzer vand. 16,5 

2 v 759,0 (N) solskin og kold nordvestenvind. Biskop Arentz fortalte, at der i Norge var et 

par drengebørn, tvillinger, som ikke kunne lære landets sprog, men havde lavet 

deres eget sprog. Da den ene døde i sit 11te år, sørgede den anden sig ihjel. 

16,0 

3 v 766,6 (N) solskin og varmt. I Søllerød kirke. 16,8 

4 s 768,2 (N) solskin og varmt. Vorder tørke indfalden i august, skal abrikoser og ferskner 

flittig vandes, thi de sætter blomsterknopper til næste år og således bærer de 

frugt. Dr. Holmboe fortalte, at en værkbrudden pige i Norge selv fandt på at 

smøre sig med regnorme opløst i olie, hvorved hun kom sig. 

18,4 

5 s 766,0 (K) solskin og varmt 18,9 

6 s 764,6 (K) solskin og varmt 18,9 

7 n 766,0 (N) solskin og varmt, en lille stænk regn. Roserne står nu i det bedste flor. 18,5 

8 nø 764,2 (N) solskin og varmt. Forslag om at bønderne skal betale en stående afgift i 

stedet for kornskat, og at magasiner skal oprettes. 

19,4 

9 s 760,0 (N) solskin og varmt, om aftenen torden og regn. I Berlin skal alle af politiet 

være blevet forbudt at gå ud af deres huse, indtil nærmere ordre gives. Dagen 

efter sås adskillige stejler, og de derpå liggende kroppe var ukendelige. 

Støkkudskene begynder at røve og plyndre folk i skovene på Sjælland. 

20,5 

10 sv 758,8 (N) stærk hede og tordenregn 21,0 

11 s 760,6 (N) stærk varme og tordenregn 20,2 

12 sv 763,2 (K) stærk varme. Kongen rejser til Bregentved. 19,4 



 94 

13 sv 758,6 (N) stærk varme og et stænk regn 19,8 

14 sø 754,8 (N) solskin og regn. Hækkene klippes. 18,5 

15 v 744,8 (N) stærk tordenregn lige til middag  16,9 

16 sv 744,0 (N) solskin, blæst og regnskyer, siden regn til middag. Spadseret til stranden. 15,3 

17 sv 753,0 (N) kold regn og solskin 13,8 

18 sv 758,4 (K) styrtregn blandet med solskin 14,3 

19 sv 752,4 (K) regnbyger og solskin med varme 15,9 

20 ø 745,2 (K) regnbyger og varmt 15,2 

21 nv 749,2 (N) stærke regnbyger, siden tykke skyer og stærk vestenblæst. Betalt værtinden 

min og madam Mummes husleje forud til mikkelsdag med 104 rdr. for at give 

hr. Storm rejsepenge.  

14,3 

22 v 753,6 (N) tykke skyer og stærk blæst. Spist til middag hos Hielmstiernes på frøken 

Agnetes fødselsdag, 

København: ”regn hver dag” 

12,5 

23 v 752,6 (N) tykke skyer og blæst 12,4 

24 v 754,8 (N) tykke skyer og blæst, vejret bliver mildere 12,9 

25 nv 755,0 (N) solskin og kølig blæst 13,0 

26 v 760,6 (K) solskin og varmt. Besvaret sammen med Horrebow et prae memoria fra 

geheimeråd Thott vedrørende societetets kalenders forbedring. 

13,8 

27 sø 760,0 (K) solskin og varmt, om aftenen regn. Begyndt at slå engen. 15,0 

28 ø 758,0 (N) solskin, varmt og et stænk regn  16,4 

29 nø 758,2 (N) solskin og varmt. Spadseret til Søllerød for at besøge hr. Treschow. 16,2 

30 s 758,2 (N) solskin og varmt. Spadseret til Brede og Ørholm. 17,4 

31 v 754,8 (N) regnvejr. I Søllerød kirke. Spist middag hos Hielmstierne på Ørholm.  15,3 

 

Juli 1763 

Temperatur: 16,6 gr. C 

Tryk: 757,3 mm Hg 
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 vind tryk  

August  1763 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 v 759,4 (N) solskin med tordenregn 15,4 

2 s 761,4 (K) regnvejr 16,2 

3 v 748,8 (K) blæst og regn 16,3 

4 sv 749,6 (N) regn og blæst 15,7 

5 v 752,1 (N) solskin og regn. Spadseret til stranden. 15,4 

6 sv 750,8 (N) solskin, stærke regnbyger og hagl. Vendt høet. 15,7 

7 v 753,4 (N) solskin og varmt, et lille stænk regn. I Søllerød kirke. Spist til middag på 

Ørholm.  

15,3 

8 v 759,8 (N) koldt vejr med regnskyer. Høet blev sat i stakke. Spadseret til stranden. 14,5 

9 s 760,6 (K) tordenregn 14,9 

10 sv 761,8 (K) tordenregn med hagl og indimellem solskin 15,2 

11 v 765,0 (N) solskin og varmt. Der sker 13 betydelige bankerotter i Amsterdam, hvorover 

Stengelinerne med flere i Hamborg ikke vil acceptere veksler. 

14,9 

12 sv 761,0 (N) solskin og regn. Kørt høet ind. Spadseret om eftermiddagen til Søllerød. 16,3 

13 sv 762,6 (N) solskin og regn. Spadseret om eftermiddagen til stranden. Spist om aftenen 

hos Lemvigs. 

15,2 

14 sv 764,6 (N) solskin og varmt. I Søllerød kirke. Spist til middag på Ørholm og gået hjem 

om aftenen. 

16,4 

15 s 760,4 (K) solskin og varmt. Spadseret i Mellemvangen, som var rugmark. 16,7 
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16 ø 763,8 (K) solskin og varmt 18,0 

17 sø 768,0 (K) solskin og hede. Kongens ryttergods skal sælges. 18,4 

18 s 771,0 (N) solskin og hede. Spist til middag på Bernsdorff slot. 19,5 

19 sø 773,2 (N) solskin og hede. Spist sammen med Stampe hos admiral Lemvig i Birkerød. 

Udlæst Jablonskis ”Pantheum Ægyptianum”. 

20,4 

20 s 765,2 (N) solskin, hede og blæst, om aftenen torden og lynild samt under en mørk sky 

sås bestandig et fænomen af lynild blandet med kornmod i en time. Kørt kornet 

ind, 24 traver. 

20,5 

21 sv 763,4 (N) svalere luft med regnskyer. I Søllerød kirke. 19,5 

22 sv 755,2 (N) kulde med bestandig regn 18,0 

23 sv 753,2 (K) kold blæst og regn 15,4 

24 sv 745,8 (K) solskin og regnskyer, siden regn 14,8 

25 v 755,6 (N) regnskyer og kold blæst 13,4 

26 nv 765,0 (N) solskin og kold blæst 13,7 

27 s 768,4 (N) regn hele dagen 14,0 

28 sø 764,6 (N) om morgenen stærk tåge, siden solskin og varmere. I Søllerød kirke. 14,5 

29 ø 759,4 (N) regn og solskin. Min værtindes svigersøn hr. Storm dør i Jylland, mens hans 

kone er i byen. (Ifølge Nystrøm ejede Helene salig Hurtigkarls, fiskehandlerske, 

det hus i Snaregaden (gl. matr. nr. 13), hvori Luxdorph boede. Enken madam 

Mumme, der drev boghandel, var hans medlejer). 

15,8 

30 nv 759,0 (K) regn om morgenen, siden tørvejr 16,0 

31 nv 767,8 (K) solskin og varmt. Kongen kom til byen og rejste igen dagen efter. 14,8 

 

August 1763 

Temperatur: 16,2 gr. C 

Tryk: 760,3 mm Hg 

 

 

 

 vind tryk  

September 1763 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

1 ø 770,6 (N) solskin og varmt, om aftenen køligt og blæst 16,1 

2 nø 766,2 (N) solskin og kold blæst. Øst parken ud og taget karper derfra, samt lagt en 

rende deri. 

15,5 

3 nø 763,4 (N) solskin og kold blæst. Sat 4 hugne kampesten under 4 af laurbærtræerne. 

Bønderne fik indhøstet. 

15,1 

4 ø 765,8 (N) regn om morgenen, siden skyer og mildt vejr 15,1 

5 sø 767,6 (N) regnskyer og solskin 15,4 

6 s 766,2 (K) skyer og solskin, om aftenen regn 16,1 

7 v 763,6 (K) solskin og regn 16,4 

8 sv 761,8 (N) solskin og varmt 16,0 

9 s 760,6 (N) solskin og blæst 15,5 

10 sø 751,0 (N) bestandig regn 15,5 

11 sv 752,4 (N) solskin og kold blæst 14,6 

12 sø 751,2 (N) solskin og regn 14,2 

13 sø 752,4 (K) solskin og tørvejr 15,0 

14 uvis 748,4 (K) solskin og regn 14,1 

15 uvis 753,4 (N) solskin og tørvejr 

København: ”stærk storm ved Anholt” 

13,6 

16 nv 744,8 (N) regnvejr 12,0 

17 n 753,8 (N) tykt tørvejr 12,1 

18 n 754,8 (N) tykt vejr og et stænk regn om formiddagen, solskin om eftermiddagen og 

om natten rimfrost. I Søllerød kirke. 

12,2 

19 n 757,4 (N) et stænk regn ellers solskin og koldt. Besøgt hr. Treschow i Birkerød. 11,9 
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20 sø 760,0 (K) nattefrost, solskin og koldt 12,2 

21 ø 760,6 (K) nattefrost, solskin og kulde 12,6 

22 nø 766,6 (N) nattefrost, solskin og koldt 11,7 

23 n 766,0 (N) solskin og blæst. Om formiddagen beså jeg sammen med Hielmstierne 

Frydenlund. 

10,9 

24 n 761,8 (N) solskin og behageligt vejr. Spadseret med min kone til stranden. 11,1 

25 n 759,0 (N) solskin og mildt vejr. I Søllerød kirke. Spist til middag hos Hielmstierne på 

Ørholm. 

10,5 

26 n 760,4 (N) solskin og kold blæst. Spist hos Berregård på Jægersborg.   9,0 

27 v 762,6 (K) solskin og kold vind, nattefrost   7,7 

28 nø 763,8 (N) solskin og koldt vejr   7,2 

29 sø 758,2 (N) stærk nattefrost, solskin og kold blæst. I Søllerød kirke, hvor hr. Treschow 

holdt en tale om en pige fra Nymølle, som blev begravet, at man for at dø vel må 

lære at tro og leve vel. Spadseret til Frydenlund. 

  7,1 

30 sv 760,0 (N) meget stærk nattefrost, siden solskin og mildt vejr. Spadseret op mod 

Søllerød. Udlæst Wachters ”Scripturae et naturae concordia” 

  8,0 

 

September 1763 

Temperatur: 12,8 gr. C 

Tryk: 759,5 mm Hg 

 

 

 

 

 vind tryk  

Oktober 1763 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

temp. 
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årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

1 sv 757,8 (N) tykke skyer og mildt vejr. Artiskokkerne og vindruerne samt græskarrene er 

frosset bort.  

   9,8 

2 sø 745,6 (N) regn og stærk blæst. I Søllerød kirke.  10,0 

3 s 739,2 (K) regn og blæst til middag derefter tørvejr  11,7 

4 sv 735,2 (K) regn og meget stærk blæst, så al min frugt blæste af træerne og bladene af 

valnøddetræerne 

 10,4 

5 sv 747,6 (K) blæst, regn, hagl og solskin. Min værtinde sælger sin gård til Ericius for 

8.ooo rdl. 

   7,9 

6 sv 751,6 (N) solskin og kulde    7,4 

7 v 758,2 (N) solskin og et stænk regn, nattefrost. Spadseret om formiddagen til Søllerød 

og hørt hr. Treschows tale over Marcus Tømmermand fra Nymølle, der 

brækkede halsen, da han ville sætte ålekroge. 

   7,4 

8 sv 759,4 (N) solskin, siden regnskyer og blæst. Kvægsygen er hos Drewsen på 

Strandmøllen. 

   7,5 

9 s 749,8 (N) driveskyer og stærk blæst, stærk regn om natten. I Søllerød kirke. Taget 

mine køer hjem fra Dyrehaven. 

   8,0 

10 v 745,2 (K) solskin, blæst og driveskyer    8,7 

11 v 746,8 (K) solskin og koldt vejr     6,2 

12 n 752,1 (K) solskin og koldt, siden regn    6,4 

13 v 759,6 (N) solskin og mildt vejr med regn    5,8 

14 n 763,2 (N) solskin og koldt. Plukket frugten af træerne.    6,7 

15 uvis 772,8 (N) solskin og koldt, stærk nattefrost, så at jorden bar næsten hele dagen, og der 

var is på vandet. Spadseret til Dyrehaven. Slagtet lam. 

   5,5 

16 v 769,2 (K) solskin og mildt vejr og sydvestenvind    5,5 

17 v 765,6 (K) skyer og mildt blandet vejr    7,4 

18 nø 763,8 (K) solskin og mildt vejr    8,4 

19 v 762,6 (K) solskin og mildt vejr med regnskyer    6,9 

20 uvis 770,2 (N) nattefrost, solskin og mildt vejr    6,3 

21 v 764,2 (N) regnskyer og blandet vejr    6,4 

22 ø 766,4 (N) nattefrost, solskin og stille. Spadseret til stranden.    7,4 
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23 sv 759,4 (K) solskin og mildt vejr. Gået til kirke. Rejst til byen med min kone for at blive.    7,5 

24 v 763,6 (K) solskin og mildt    7,7 

25 sv 766,6 (K) solskin og mildt vejr    7,0 

26 sv 761,2 (K) solskin, siden stærk regn    7,5 

27 v 765,4 (K) tørvejr og fugtig luft    8,0 

28 v 765,6 (K) tåget og fugtigt    8,0 

29 v 765,8 (K) fugtigt mildt vejr    8,7 

30 sv 757,4 (K) fugtigt vejr og siden solskin, om aftenen regn    8,7 

31 v 761,6 (K) mildt vejr og solskin    8,4 

 

Oktober 1763 

Temperatur: 7,7 gr. C 

Tryk: 758,5 mm Hg 

 

 

 

 vind tryk  

November 1763 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

Observationerne er foretaget i København.   

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 v 761,4 Solskin og mildt vejr. I Helliggejstes Kirke. Hr. Hansen prædikede. Begge 

prinser var i kirke. 

  7,6 

2 sv 769,4 Solskin og mildt vejr   6,1 

3 sv 775,6 Solskin og mildt vejr   5,6 

4 sv 755,6 Solskin og mildt vejr  5,7 
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5 nø 753,0 Regnvejr  5,7 

6 uvis 767,6 Klart vejr og koldt. Om aftenen hos Hielmstierne.  4,4 

7 sø 765,8 Koldt vejr, om aftenen regn  4,6 

8 s 758,2 Fugtigt vejr. I Societetet, hvor landmålerne Wilster og Bugge foreviste deres 

arbejder og kort og Bugge tillige sine trigonometriske. Der var mange, der 

stemte med de geodætiske, men et sted var der 100 alen til foskel. Wilster 

erklærede at vilde tage sin afsked. Der blev behandlet islandske meteorologiske 

observertioner og andre memoires. 

 6,2 

9 ø 756,0 Fugtigt vejr. Besøgt min vært.  6,9 

10 uvis 761,8 Fugtigt vejr  6,5 

11 n 760,8 Fugtigt vejr  5,9 

12 s 773,8 Fugtigt vejr  2,9 

13 nv 768,8 Fugtigt vejr  4,4 

14 uvis 777,1 Nattefrost og solskin  3,9 

15 v 771,6 Klart vejr og nattefrost. Stærk sygdom hos hestene her i byen.  3,7 

16 v 758,6 Fugtigt vejr  4,9 

17 nv 746,4 Om morgenen fugtigt vejr, kl. 11 begyndte det at fryse  2,1 

18 nø 753,8 Klart vejr og frost. Min vært skrev til mig, om jeg ville give 200 rdl. Jeg svarede 

ham, at jeg ville se mig om efter en anden lejlighed. 

 0,0 

19 uvis 752,1 Klart vejr og frost -1,0 

20 v 757,4 Stærk frost, 2 grader under frysepunktet. Spist hos Hielmstierne om aftenen. -1,9 

21 nv 755,0 Frost og sne -2,8 

22 n 765,0 Frost  -3,3 

23 sv 756,8 Tøvejr. Min vært tilbød mig værelserne for 180 rdl. -1,0 

24 v 751,0 Stærk tø og regn  2,7 

25 v 752,4 Stærk regn og tåge. Kl. 1 kom kongen til byen.  2,4 

26 v 750,8 Tø og regn om natten. Min fod, som for et par dage siden hævede, blev så 

dårlig, at jeg måtte holde mig inden døre.  

 4,0 

27 v 750,8 Regnvejr  5,1 

28 sv 749,2 Regnvejr   5,0 
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29 v 746,4 Regnvejr   5,5 

30 s 747,4 Regnvejr   4,6 

 

November 1763 

Temperatur: 3,5 gr. C 

Tryk: 759,0 mm Hg 

 

 

 

 vind tryk  

December 1763 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 sv 748,4 (K) regnvejr  4,9 

2 sv 731,8 (K) regnvejr og storm  4,9 

3 v 757,6 (K) regnvejr. Besøg af Aagaard, major Brügman, kaptajn Trappaud, justitsråd 

Kofod og frue, etatsråd Hielmstierne og Stampe, som spiste her om aftenen med 

Dass, Bartholin, Schou og Rotbøll Friis, som foretog kemiske eksperimenter om 

salia acida et alcalina. 

 3,3 

4 v 760,2 (K) fugtigt vejr  5,3 

5 v 756,0 (K) stærk regn  5,4 

6 ø 766,2 (K) fugtigt vejr. Læst studenterne Ellius og Aaskovs beretninger til collegio 

medico om kvægsygen. De ved intet sikkert undtagen, at sygdommen er 

smitsom, dog mener de, at ekskrementerne smitter mest, og at møget derfor bør 

holdes for sig selv. 

 4,1 

7 sv 760,0 (K) fugtigt vejr  4,1 

8 sv 759,0 (K) fugtigt vejr og nogen regn  5,1 
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9 v 763,8 (K) fugtigt vejr  5,4 

10 v 762,6 (K) stærk blæst om natten, fugtigt vejr  6,4 

11 sv 756,4 (K) fugtigt og vandkoldt  4,8 

12 s 742,1 (K) fugtigt og vandkoldt  4,1 

13 sø 742,4 (K) fugtigt og koldt  3,6 

14 sø 744,4 (K) nattefrost og koldt  4,1 

15 ø 743,6 (K) fugtigt vejr  3,9 

16 nø 745,2 (K) ruskvejr. Læst Schiønnings afhandling om, hvad grækerne og romerne 

vidste om Norden. 

 3,8 

17 ø 751,2 (K) fugtigt vejr  3,6 

18 nø 753,2 (K) klart vejr. Hos Hielmstiernes om aftenen.  3,2 

19 sø 748,0 (K) regn  3,2 

20 nø 737,1 (K) stærk regn. Vundet 12 rdl. i lotteriet.  3,1 

21 sv 760,2 (K) nattefrost og klart vejr  1,7 

22 sø 765,4 (K) nattefrost, siden fugtigt vejr  2,3 

23 sø 758,2 (N) regn og fugtigt. Rejst til Nærum med min kone.  2,8 

24 v 750,4 (N) regn og fugtigt vejr. En kinafarer ”Grev Moltke” brænder, en ostindienfarer 

erobres af røvere, og en afrikafarer strander ved Marokko. 

 3,7 

25 sv 742,8 (N) regn og fugtigt vejr, om aftenen gik vinden i nord, hvorpå det begyndte at 

fryse. I Søllerød kirke. 

 3,9 

26 ø 754,8 (N) frost og solskin. I Søllerød kirke. -0,4 

27 s 740,4 (K) stærkt snefald, om eftermiddagen tøvejr, stærk regn og storm om aftenen  1,3 

28 n 761,2 (K) klart vejr og frost  0,1 

29 sv 746,0 (K) stærk tø 

København: ”stærk storm, sne, regn og hagl” 

 1,3 

30 v 731,6 (N) klart vejr om morgenen, stærk regn til middag. Rejst til Nærum. 

København: ”stærk storm, sne, regn og hagl” 

 4,4 

31 v 731,6 (N) meget stærk storm med hagl og sne, derpå frost 

København: ”frygtelig vandflod ved Ribe” 

 1,4 
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December 1763 

Temperatur: 3,5 gr. C 

Tryk: 750,7 mm Hg 
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Ved stormfloden omkring nytår 1764 oversvømmedes arealerne ved Ribeå, hvorfra vandet bredte 

sig ind i byen. Det samme indtraf den 9.-11. november 1764 (Nutidsfoto af Ribe). 
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VEJRET I 1764 

 

 

1764 Temperatur 7,7 gr. C. Meget mild vinter. Usædvanlig varm og solrig juli. Meget solrigt men 

koldt efterår. 

Januar 

 

Varm.  

Indtil den 11. NØ-vind, let 

frost og megen sne, derefter 

SØ-vind og tøvejr. Meget lavt 

lufttryk den 31. 

 

Temperatur: 0,9 gr. C 

Februar 

 

Meget varm.  

Solrig. Fugtigt vejr indtil den 

7., derefter sol og blæst. Fra 

den 24. sol og nattefrost. Syd 

og SV-vinde indtil den 22. 

 

Temperatur: 3,4 gr. C 

Marts 

 

Varm.  

Meget solrig. Megen NØ-, øst 

og SØ-vind, og vinterligt indtil 

den 12. med nattefrost, men 

ingen sne. Nedbørsfattig 

måned. Højtryk måneden 

igennem. Stærkt nordlys den 3. 

og 4. 

 

Temperatur: 2,7 gr. C 

April 

 

Meget kold.  

Meget solfattig. Lufttrykket var 

højt indtil den 8., derefter lavt, 

bortset fra i perioden fra den 

21.-24. Regnfuld måned. Det 

var varmest i begyndelsen af 

måneden og forholdsvis koldt 

fra den 8.-22. Der var en del 

NØ-vind. 

 

Temperatur: 4,5 gr. C 

Maj 

 

Normal.  

Vejret var koldt indtil den 15., 

derefter varmt. Vejret var dog 

forholdsvis køligt i de sidste 

dage af måneden. Vinden var 

meget i SV og NV. 

 

Temperatur: 10,9 gr. C 

Juni 

 

Meget kold.  

Især usædvanligt koldt i begyn-

delsen af måneden med natte-

frost. 

 

Temperatur: 12,1 gr. C 

Juli 

 

Meget varm.  

Helt usædvanlig solrig. Hede-

bølge fra den 5.-23. Ingen 

vestenvind fra den 1.-19. Høj-

tryksvejr bortset fra lavtryks-

passager den 20. og 26. 

Langvarigt regnvejr den 16. 

Stærke regnbyger den 20. Tor-

denvejr den 26. 

August 

 

Normal.  

Meget solrig. Vekslende vejr. 

Stærk og langvarig regn den 8. 

og langvarig regn den 11. 

 

Temperatur: 15,9 gr. C 

September 

 

Kold.  

Meget solrig. Ingen østlige 

vinde. Koldt fra den 18. Meget 

stærk nattefrost den 20., natte-

frost den 21. og 28. og stærk 

nattefrost den 29. Langvarigt 

regnvejr den 27. Hagl og sne 

den 29. Meget koldt den 28.-

30. Nordlys den 28. og 29. 
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Temperatur: 18,9 gr. C 

 

Temperatur: 11,9 gr. C 

Oktober 

 

Meget kold.  

Solrig. Megen sønden og SV-

vind. Koldt i begyndelsen af 

måneden. Mildt fra den 6.-22., 

derefter på ny koldt. Stærk 

nattefrost den 30. og 31. 

 

Temperatur: 8,0 gr. C 

November 

 

Meget kold.  

Meget solrig. Meget lavt tryk 

den 7. Stærk SV-storm og 

vandflod ved Ribe fra den 9.-

11. Fra den 15. NØ-vind, natte-

frost og solskinsvejr. Nedbørs-

fattig måned. 

 

Temperatur: 2,7 gr. C 

December 

 

Meget kold.  

NØ-vinden var dominerende. 

Fugtigt vejr indtil den 15., der-

efter barfrost. Nedbørsfattig 

måned. 

 

Juleaften: Overskyet, barfrost 

og NØ-vind. 

 

Temperatur: 0,6 gr. C 

 

 

 

Formørkelser i 1764 

 

Der indfalder 4 formørkelser i 1764, 2 udi solen og 2 udi månen, af hvilke to bliver synlige hos os, 

nemlig den ene udi solen og den anden udi månen. 

 

Den synlige solformørkelse indtræder den 1. april og begynder kl. 10,28 om formiddagen, er størst 

kl. 11,55, da omtrent 7/8 af solen er formørket og ender kl. 1,23 om eftermiddagen. 

 

Den synlige måneformørkelse er den 17. marts og begynder kl. 11,35 om aftenen, er størst næste 

dags morgen kl. 1,00, da henimod ¾ af månen går ind i jordens skygge og ender kl. 2,25 om 

morgenen. 
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Kiøbenhavnske Tidender som kilde til ÅRET 1764 

 

 

 

ÅRET 1764 

 

 

København, 2. januar 1764 

 

Den 29. december 1763 stærk storm ved Helsingør. 

 

I disse dage, især natten til fredag, fredag og natten til lørdag (JER den 31. dec.) have vi her haft et 

særdeles hårdt vejr, blandet med sne, regn eller hagel og stormen af vesten. Nogle ville og om 

natten til løverdagen have bemærket lynild, andre torden tillige. 

 

 

Nantes, 4. december 1763 

 

Her opholder sig et fruentimmer på 19 år, som taler uden tunge. I hendes ottende år, efter at hun 

havde haft børnekopperne, rådnede hendes tunge bort. De to følgende år kunne hun ikke tale, men 

kunne give en lyd fra sig, som andre stumme. Siden begyndte hun at tale, bad sin moder ganske 

forståeligt om brød, og kan nu uden møje både tale og synge. Hun er født i Poitou og hedder Maria 

Greslard.  

 

 

København, 6. januar 1764 

 

Siden sidst vi meldte om vejrliget, har vinden vel ikke ganske lagt sig, men dog sagtnet noget, vejret 

falden til frost, og i forgårs samt i dag faldet en temmelig sne, hvilket ladet til at ville blive noget 

varigere liggende, end den som faldt i dag 8 dage i den hæftige storm. 

 

I en skrivelse fra Kongsberg berettes, at der omkring den 23/12 1763 er falden så stor sne, så at den 

i bemeldte stad lå 4 til 5 alen højt, og i skovene deromkring over 8-9 alen. 

 

 

Altona, 2. og 6. januar 

 

Vi har i denne egn haft stærkt stormvejr af SV i forrige uge, hvorved søen har oversvømmet de lave 

steder såvel her som i Hamborg. Men især den 31. december (1763) var uvejret blandet med hagl, 

heftige hvirvelvinde samt med torden og lynild. 

 

 

 

 

 

København, 13. januar 1764 
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I det stærke snefog, som var tirsdagen den 3. januar, blev en student ved navn Trellund, skoleholder 

i Holmstrup ved Slagelse, som var faret vild på marken, da han mod aften ville gå hjem, funden død 

på marken om morgenen. 

 

Messina, 22. november 1763 

 

 

Natten mellem den 20. og 21/11 rejste sig en overmåde heftig storm, som holdt ved i 30 timer og 

har revet en mængde træer op med roden. 

 

Utrecht, 6. januar 1764 

 

På nogle dage har vandet steget så stærkt, at digerne har stået i fare, og i Jaersveld har Lecken stået 

60 tommer over klokketegnet. 

 

 

Haag, 7. januar 1764 

 

Man har den 1. januar opdaget en komet. Den stod om aftenen kl. 6 ved 3 faste stjerner, som på det 

Doppelmayerske kort er betegnet med H. I. K. Kl. 6,28 stod den mellem stjernerne I og H kuns 5 

minutter fra I. Imellem 3/1 og 4/1 53 minutter fra stjernen F i Dragen. 

 

 

Køln, 3. januar 1764 

 

Rhinen har i dette urolige vejrlig vokset stærkt. 

 

 

Hannover, 11. januar 1764 

 

Det fugtige og milde vejrlig, som vi hidindtil har haft 

 

 

København, 20. januar 1764 

 

Fra Ribe berettes, at den 30/12 og 31/12 (1763) har været så stærkt vejr og vandflod, at man 

frygtede byens undergang. Efter at vejret og floden havde lagt sig, fandtes bedrøvelige spor, idet 

huse, broer og vejene var ruinerede, hvilket har forårsaget posternes gang stort ophold. Samme 

skæbne er overgået købstaden Varde, og ere licentiaten derfra, hr. Ampdus med kjæreste og 

vejviser på rejsen fra Krogsgaard til Varde i floden ved Forum Broe druknede, dog har kudsken og 

hestene bjerget livet. Overalt i byerne på landet er sket ubodelig skade, menneskene har måttet 

redde livet på lofterne, men kvæget er druknet, og alt forråd af kornvarer bortskyllet. 

 

 

 

 

Amsterdam, 10. januar 1764 
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På grund af det usædvanligt høje vande i Rhinen er dammen ved Wageminden brudt ud på 3 steder. 

 

 

Frankfurt, 5. januar 1764 

 

Fra i forgårs er Maynz flodens oversvømmelse taget af. Den var 2 fod og 2 tommer højere end i 

1744 og 2 fod og 9 tommer lavere end i 1682. 

 

 

Leipzig, 11. januar 1764 

 

Højvandet omtales, og det oplyses, at der den 3. januar om aftenen rejste sig en stærk storm. 

 

 

Genua, 19. december 1763 

 

Natten mellem 12/12 og 13/12 (1763) havde vi her en rasende storm. 

 

Torneå, 2. januar 1764 

 

Den 1. og 2. juledag (1763) stod termometret 30-35 grader under 0, men imod midnat herpå faldt 

det til 40 grader. Om morgenen 3. juledag til næsten 50 grader. I dag kl.8 formiddag står den ved 39 

grader. Den skarpe kulde kommer endnu ikke nær den, som vi havde ved helligtrekongers tid i 

1760. 

 

Bryssel, 10. januar 1764 

 

Man har beregnet, at den ringformige formørkelse i Solen vil kunne ses i denne by den 1. april fra 

kl. 9,25-12,23. Man kender kun 2 tidligere ringformige formørkelser i Solen, i Rom og Løwen 9/4 

1567 og 25/7 1748 i Skotland, da Månen, så længe den var aldeles i Solens skive, så ud, som om 

den havde en glinsende rad om sig. 

 

Newcastle, 7. januar 1764 

 

Den 31. december (1763) havde vi en heftig orkan. 

 

Karlsbad, 8. januar 1764 

 

Den 31. december (1763) have vi her haft en stærk vandflod, så at det er løbet over den store 

Johannes bro. Kirken måtte rømmes under gudstjenesten nytårsmorgen på grund af digebrud og 

oversvømmelse. 

 

Belfast, 17. januar 1764 

 

I grevskabet Wexford er madame Elisabeth Clifford død, 117 år gammel. 

 

København, 12. marts 1764 
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Man har her på observatoriet i nogle dage set en drabant omkring Venus. (JER nærmere beskrevet 

under den 16. marts). Observeret den 3. og 4. marts, hvor der også sås stærkt nordlys. Obser-

vationerne fortsatte fra den 8. til 11. marts. Den 5. marts var det tykt vejr, så intet kunne ses. 

Skinnet var dog lidet og blegt, det så ikke ud som en fiksstjernes, og dets afstand fra Venus var 

omtrent en Veneris diameter. Der henvises i øvrigt til Cassinis observationer 25/1 1672 og 28/8 

1686. 

 

Oporto, 25. januar 1764 

 

Vi har i nogen tid haft en stærk regn og usædvanlige oversvømmelser. 

 

 

København, 6. april 1764 

 

Under Solens formørkelse den 1. april kl. 10,14 - 13, 09 blev varmens aftagelse også ved hjælp af 

termometer observeret. Der blev på observatoriet hængt to Reaumur termometre perpendiculair ud 

imod Solen, og på samme tid blev også nede i byen et termometer udsat. På observatoriet sank 

termometret fra 18 4/5 grader, det ene til 7½ grad og det andet til 6 ¾ grad, og i byen sank det fra 

27 grader til 11½ grad. Termometret i observatoriet sank da over 11 grader og i byen over 15 

grader, da det ellers på den tid af dagen, om formørkelsen ikke havde været, burde være steget.  

 

 

Hamborg, 2. april 1764 

 

Under solformørkelsen den 1. april var luften meget smuk og klar, og vejret var stille. 

 

 

Reval, 6. marts 1764 

 

Der berettes om to bondedrenge på 17 og 19 år, der den 26. december 1763 drev til havs på en 

isflage. De to estiske drenge drev i land i Finland ved Ekenæs den 2. januar 1764. De var halvdøde 

af frost. 

 

 

København, 27. april 1764 

 

I dag 8te dage i den stærke storm kom ildløs i Osted ved middagstid, da folkene vare i kirke. Fem 

gårde og 7 huse med den smukke kro afbrændte, og kromanden beholdt ikke det ringeste tilbage. 

 

 

Torneå, 21. april 1764 

 

Under solformørkelsen den 1. april så man Månen her og i Pello næsten 6 minutter inden i Solens 

discus. Under den største formørkelse så man to store stjerner østen for Solen, nemlig Venus og 

Jupiter, som da vare i nærværelse ved Solen. 

 

 

København, 8. juni 1764 
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Fra Ribe berettes, at Hans Adolph Brorson døde den 3. juni kl. 5,30 efter nogle dages svaghed. Han 

var født i 1694, dimitteret fra Ribe skole 1712, sognepræst i Randerup menighed 1722, tredje præst 

i Tønder 1730, stiftprovst i Riberstift og sognepræst ved Vor Frue kirke i Riiber 1737, biskop over 

bemeldte stift 1741 og doctor theologiae ved jubelfesten i 1760. 

 

 

Nederelben, 13. og 21. juni 1764 

 

Grønlandsfiskerne meddeler, at de have i april og maj fast ikke haft andre vinde end øst og NØ, dog 

med klart vejrlig. Ved Østen Jan Mayen har isen ligget så digt (sic!) tilsluttet, at man ikke kunne 

komme ind. 

 

 

Nederelben, 3. juli 1764 

 

En skipper var 8. juni på 76½ grad, hvor isen lå temmelig løs. 

 

 

Heidelberg, 25. juni 1764 

 

I går var det et heftigt tordenvejr med lynild. 

 

 

København, 20. juli 1764 

 

Fra Bornholm berettes, at sidst i afvigte måned har været meget stærk torden, som slog ned i 

Østermaries Præstegård, der på nogle få minutter lagdes i aske. 

 

København, 23. juli 1764 

 

Fra Glückstadt berettes under 20/7, at ”I disse dage haver vi her ved staden og omliggende 

marsklande haft meget uroligt vejr med stærk torden og lynen…” 

 

Stockholm, 16. juli 1764 

 

Fra denne måneds begyndelse have vi haft næsten bestandig klart vejr og ingen regn indtil den 13/7, 

da vi fik en god skure. Varmen har og været stærk, såsom 1/7 og 8/7 ved middagstiden, da 

termometret stod på 23 gr.; 2/7 og 7/7 på 25-26 gr.; 3/7 og 13/7 på 27 gr.; 4/7, 6/7, 9/7 og 10/7 på 

28 gr.; 11/7 på 29½ gr; 5/7 på 30 gr. og 12/7 på 30½, hvilket er den største, som på 11 år har været 

mærket på observatoriet her i Stockholm, i tyk eller klar luft. Den 16/7 1757 og 12/6 1762 opnåede 

den just 30½ gr. 

 

 

 

 

København, 30. juli 1764 
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Fra Brorstrup sogn i Viborg stift berettes: Den 13/7 om formiddagen (sic!) klokken 3 slet opkom i 

SSV en liden sort sky, af hvilken stax udbrød stærk torden og lynild, men var meget langsom i at 

trække sig højere op på horisonten. Der faldt en usædvanlig stærk regn med hagl som dueæg. 

Uvejret var meget lokalt.  

 

København, 10. september 1764 

 

Den 29/8 har en bondekone ved Børglum klosters gods i Jylland bragt det 29 de levende barn til den 

hellige dåb. 

 

Madrid, 25. september 1764 

 

Joseph Ferdinan fra Port Cajon(?) er død 122 år gl. af et fald ned ad sin trappe. 

 

 

Cleve, 13. oktober 1764 

 

Den 9/10 er her og adskillige andre steder i denne provins faldet en rødagtig regn, hvilken har ikke 

så lidet forskrækket gemeen mand, som holdt den for blod. Den er nu også mærket i Rhinen i 

provinsen Utrecht. Man har samlet en flaske af den og sendt den til hr. D. Schütte til undersøgning, 

om det kunne være skadeligt for folk eller fæ. Hundene dør ellers stærkt her i egnen. 

 

København, 2. november 1764 

 

Der omtales det hårde vejr af VSV og VNV, som regerede natten mellem 21/10 og 22/10. 

 

 

Ekerø på Åland, 23. oktober 1764 

 

Man har nu optærsket, afgrøden så godt ud på marken, men giver 1/3 mindre end sidste år i 

skæppen. Denne misvækst tilskrives dels 2de nætters frost, dels langsom tørke, dels en mængde 

hvide orme med sorte hoveder, som tilføjede afgrøden stor skade. 

 

Nederelben, 8. november 1764 

 

Efter nogle dages urolige og regnagtige vejrlig med SV-vind, ytrede sig i går eftermiddag ved 

klokken 3 slet hagl, blandet med kulinger samt en stærk torden og lynild, som er meget usædvanlig 

på denne årets tid. 

 

 

København, 19. november 1764 

 

Fra Ribe berettes under 13/11: ” Da her i 4 dage af NV, vest og SV bestandig har været en 

overmåde stærk storm, så at ingen passage fra og til byen formedelst den store flod har været…” 

 

 

København, 22. november 1764 
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Ved Aggerschou i amtet Haderslev har på nogen tid ladet sig se sådan en mængde ulve, at man der 

har forundret sig over samme, og som angriber alt forefaldende bytte. 

 

 

Lissabon, 11. oktober 1764 

 

Siden det sidste forskrækkelige uvejr, som vi havde i forrige måned, har vi her haft en bestandig 

stærk hede, hviket har sat os i ny frygt for jordskælv. 

 

 

Biestad i Ångermanland, 8. november 1764 

 

For 8 dage siden faldt her så megen sne, at man måtte gøre vej med sneplove. I forgårs faldt her sne 

i usædvanlig store klodser, så at ingen nulevende mindes at have set des lige; i går faldt derpå stærk 

regn, som vedvarer endnu, fortærer al sneen og forårsager stor vandflom. 

 

 

Ystad, 14. november 1764 

 

Her har i en 8 dages tid raset en hård storm af SV og vest. 
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 vind tryk  

Januar 1764 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 ø 751,0 (N) frost og blæst -1,0 

2 v 759,8 (N) klart vejr og frost -0,2 

3 sø 746,0 (K) frost og klart vejr, stærkt snefald om aftenen og natten  0,0 

4 n 753,6 (K) frost og solskin 

København: ”sne og frost i København” 

-1,2 

5 n 767,6 (K) frost og solskin. Min kvie bliver syg. -1,7 

6 sø 754,8 (K) stærkt snefald 

København: ”stærk sne og frost i København” 

-0,5 

7 ø 755,8 (K) frost  0,1 

8 ø 765,2 (K) frost og blæst. Vandfloden gør skade i Ribe. -0,3 

9 ø 768,5 (K) tø og sne. I kancellikollegiet, hvor behandledes bl. a., at Heuerman mangler 

lig til sine forelæsninger. 

-0,9 

10 ø 761,6 (K) stærk tåge og tø  0,1 

11 nø 767,6 (K) frost. Min kvie kommer sig, men den ene ko bliver syg. -1,0 

12 sv 771,8 (K) frost -1,0 

13 sv 759,6 (K) frost og blæst, tø om natten. I Societetet, hvor Schiønnings afhandling om 

Danmarks gamle geografi blev oplæst. 

 0,0 

14 s 749,0 (K) sne, hagl og tø  1,0 

15 sv 746,2 (K) stærk tø og klart vejr med blæst  2,1 



 116 

16 sv 756,2 (K) tø og tåge  1,5 

17 sv 755,6 (K) tøvejr og solskin. Berregaard gav mig en hest.  1,5 

18 sø 742,8 (K) nattefrost, siden tø. Min røde ko dør.  1,3 

19 s 739,4 (K) tøvejr. Oberst Poulsen på Børglum Kloster får tilsendt en æske, da han åbner 

den, er der krudt deri og en fyrlås, som sætter ild i krudtet, så han kommer slemt 

til skade. 

 2,2 

20 s 740,2 (K) tøvejr. I Societetet, hvor Schiønnings afhandling om Skandinavien blev 

gennemgået. 

 2,2 

21 s 747,8 (K) tøvejr  1,7 

22 v 757,4 (K) tøvejr  1,5 

23 sv 756,8 (K) tøvejr  1,8 

24 v 758,2 (K) tøvejr  2,2 

25 n 764,6 (K) tøvejr  2,6 

26 sv 762,8 (K) nattefrost, siden tø  1,2 

27 sv 749,2 (K) tøvejr og regn. I Societetet blev Strøms afhandling om 10 insekter 

gennemgået. 

 1,3 

28 sv 736,8 (K) tøvejr og regn. Min syge kvie kaster sin kalv og begynder at malke.  3,0 

29 v 734,0 (K) fugtigt og tåge  3,3 

30 v 744,2 (K) fugtigt vejr og solskin. Gjort kur og spist ved marskalkstaffelet.  2,8 

31 s 729,6 (K) nattefrost, siden stærk blæst, sne og regn  2,3 

 

Januar 1764 

Temperatur: 0,9 gr. C 

Tryk: 753,4 mm Hg 

 

 

 

 

 vind tryk  

Februar 1764 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

Observationerne er foretaget i København. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

temp. 
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observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

1 sv 731,6 Fugtigt vejr. Hørt Rotbøll Friises lektion vedrørende arterierne fra albuen til 

fingrene. 

 2,9 

2 sv 738,5 Fugtigt vejr  2,0 

3 sv 739,8 Fugtigt vejr  2,1 

4 sv 741,4 Bestandigt regnvejr  3,1 

5 sv 755,8 Fugtigt vejr  2,7 

6 sv 752,4 Fugtigt vejr  4,9 

7 s 752,0 Fugtigt vejr  5,4 

8 sv 761,2 Klart vejr. Min ko får en kviekalv.  4,4 

9 s 767,2 Solskin og klart vejr  3,6 

10 s 757,6 Solskin og mildt vejr  3,6 

11 sv 753,0 Solskin og blæst  5,0 

12 sv 760,0 Solskin og blæst  5,1 

13 v 762,0 Solskin og blæst. Kongens gods skal sælges for at soutenere banken. Bønderne i 

Sjælland og Jylland må købe sig til selveje, men ej i Fyn. 

 4,6 

14 sv 762,4 Solskin og blæst. I kancellikollegiet behandledes bl.a., at Peder Thun, præst i 

Hjortlund i Ribe stift, kan præparere sundt kvæg, således at de ikke bliver syge. 

 5,2 

15 v 757,2 Solskin og blæst.   5,6 

16 v 753,0 Regnvejr  5,4 

17 v 759,2 Tørvejr og blæst. I Societetet blev der forelæst om Schiønnings meteorologiske 

observationer i Trondhjem. 

 6,4 

18 sv 764,2 Tørvejr og blæst  6,2 

19 sv 765,6 Fugtigt vejr med solskin. Om aftenen hos Hielmstiernes.  6,1 

20 ø 776,6 Fugtigt vejr og solskin  5,2 

21 v 775,4 Fugtigt vejr og solskin  4,5 
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22 v 766,6 Solskin og blæst  4,4 

23 n 759,2 Solskin og skarp vårvind  3,1 

24 nø 761,4 Solskin, blæst og frost. I Societetet udlæstes Schiønnings afhandling om vejret i 

Trondhjem. 

 1,0 

25 ø 769,6 Solskin, blæst og stærk frost -0,5 

26 nø 772,2 Frost og sne -0,8 

27 ø 766,4 Stærk blæst, sne og frost -0,5 

28 sv 758,2 Solskin og mildt vejr -0,1 

29 uvis 757,8 Solskin og frost -1,4 

 

Februar 1764 

Temperatur: 3,4 gr. C 

Tryk: 758,5 mm Hg 

 

 

 

 vind tryk  

Marts 1764 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

Observationerne er foretaget i København. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 ø 760,4 Solskin og stærk frost -0,9 

2 nø 764,8 Klart vejr og stærk frost -0,9 

3 n 764,6 Klart vejr og frost -2,0 

4 n 762,0 Solskin og frost -0,7 

5 v 762,0 Mildt vejr og tåge -0,5 
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København: ”tykt vejr i København” 

6 n 758,8 Tøvejr -0,2 

7 nø 770,4 Frost og solskin  0,0 

8 uvis 771,8 Frost og solskin  0,0 

9 ø 774,8 Frost og solskin. I Societetet forelæste Horrebow om en afhandling vedrørende 

en drabant hos Venus, som Rotkiær og Ahl havde set, og professor Horrebow 

(ifølge Nystrøm Peder Horrebow) sagde om aftenen, at han også havde set den, 

da han med fru Horrebow hentede justitsråden, som var her om aftenen 

(Christian Horrebow ifølge Nystrøm).   

-1,2 

10 ø 774,2 Frost og solskin  0,0 

11 sø 771,8 Solskin og frost  0,3 

12 s 771,6 Frost og solskin. Venus satellit ses af flere.  0,7 

13 sv 764,2 Solskin og mildt vejr, regn om eftermiddagen  2,0 

14 v 759,4 Solskin og tøvejr, nattefrost  2,2 

15 sv 771,8 Solskin og tøvejr, nattefrost  3,2 

16 sv 769,2 Solskin og tøvejr. I Societetet, hvor Bugges landkort fremlagdes. Horrebow 

spiste her om aftenen 

 4,5 

17 v 768,2 Solskin og meget mildt vejr. Set på Anatomikammeret et inficeret lig.  5,2 

18 nø 766,6 Solskin og mildt vejr. Om aftenen hos Hielmstiernes.  4,1 

19 nø 770,0 Solskin, nattefrost  4,3 

20 nø 772,4 Solskin, nattefrost  4,7 

21 ø 771,8 Nattefrost, solskin  4,3 

22 sø 769,0 Solskin og mildt vejr  4,7 

23 ø 769,8 Solskin og mildt vejr. I Societetet forelæstes om Kofods afhandling om skånske 

lov. 

 4,7 

24 s 772,2 Solskin og mildt vejr  4,8 

25 sv 765,4 Kold blæst og driveskyer, om aftenen regn  5,2 

26 n 763,8 Frost og solskin. I kancellikollegiet behandledes bl.a., om arsenik kun må sælges 

på apoteker, og om rom er bedre end dansk brændevin. 

 4,8 

27 nø 772,4 Frost og solskin  5,0 

28 sø 770,8 Solskin og koldt vejr  4,7 
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29 sø 765,4 Solskin og koldt vejr  5,6 

30 s 768,8 Solskin og meget mildt vejr, om aftenen regn  6,6 

31 s 767,8 Solskin og mildt vejr. Spist til middag ved marskalkstaffelet.  7,8 

 

Marts 1764 

Temperatur: 2,7 gr. C 

Tryk: 767,9 mm Hg 

 

 

 

 

 vind tryk  

April 1764 

 

Vejrligsobservationerne 9.- 30. april er fra fregatten ”Falster” på Københans 

rhed. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. 

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. Vindobservationerne fra den 9.-30. april 

er dog fra fragatten ”Falster”. 

temp. 

1 s 770,4 (K) solskin og mildt vejr. I Helliggejst kirke. Siden (efter kirketiden) på Tårnet 

og set solens formørkelse. Den begyndte et kvarter før tiden efter almanakken. 

Termometret faldt fra 17 til 7 grader. Konseillet, Korff, grev Schmettau, Frid. 

Rosencrantz med flere var til stede. Det blev ikke særligt mørkt. Om aftenen hos 

Hielmstiernes. 

6,6 

2 s 771,2 (K) solskin og mildt vejr 7,6 

3 uvis 771,2 (K) regn om formiddagen, siden solskin og mildt 6,9 

4 nø 771,6 (K) fugtigt vejr. Kongen rejste. Hørt den yngste Guldencrones offentlige 

eksamen i naturret, romersk civilret og dansk ret. Siden til Rotbøll Friises 

forelæsninger om et præpareret lig. 

6,2 
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5 sø 773,0 (K) solskin og mildt vejr 6,8 

6 sø 771,6 (K) solskin og mildt vejr 5,7 

7 s 766,4 (K) solskin, lidt hagl og regn 5,3 

8 ø 762,0 (K) solskin og kulde 3,8 

9 øsø 753,8 (08) øsø 1 a 2 rm grå luft (06) øsø (19) øsø (21) øsø 3 rm 

(K) solskin og kulde 

3,2 

10 nø 750,2 (14) nø m (06) nø (07) nø 1 a 2 rm (15) 2 a 3 rm (21) nø grå luft med regn 

(K) koldt og fugtigt. Oberst Verac, som er forrykt i hovedet, sættes i Citadellet. 

3,1 

11 ø 748,2 (14) ø b tyk luft (01) ønø regn (04) nø 1 a 2 rm blandet luft (08) nø rm grå luft 

(18) ø m (22) ø småregn (23) ønø 

(K) kulde og regn 

3,7 

12 nnø 750,0 (14) nnø (02) nø tyk luft med regn (09) nø b (10) nnø (11) nnø tyk luft 

(K) regn og kulde  

4,1 

13 ssv 751,8 (13) ssv (02) nnø (07) sv (12) sø (17) sv (20) nv (24) s 

(K) regn og kulde 

4,8 

14 ø 746,6 (14) ø m tyk luft og regn (01) ø (20) vsv holdt op med at regne 

(K) regn og kulde 

4,6 

15 nv 741,6 (14) nv 2 rm ustadig luft (02) vnv (04) vnv 1 a 2 rm grå luft (18) vnv (19) vnv 1 

a 2 rm 

(K) hagl, solskin og kulde. Den gamle professor Horrebow dør. 

3,1 

16 vnv 740,6 (13) vnv u småbyger (02) nv 3 rm småbyger (07) nv u småbyger (16) nv (19) sv 

(21) sv rm 

(K) hagl, sne og solskin  

2,7 

17 vnv 740,2 (14) vnv rm haglbyger (02) v m snebyger (06) nv (08) nv rm haglbyger (19) v 

(20) v rm regnbyger (22) vnv 

(N) Søndenvind med blæst og regn. Rejst med min kone til Nærum. 

2,3 

18 nv 743,2 (13) nv u (04) vnv rm regnbyger (16) nv storm med sne- og regnbyger (20) 2 rm 

(23) n rm 

(N) Søndenvind med blæst og regn. Korender, ribs og stikkelsbær er sprunget 

ud. Det tegner til frugt på træerne. 6 får har fået hver 2 lam, hvoraf 2 var døde. 

Derimod har 3 gæs kun givet 18 gæslinger, da æggene var rådne. 

2,6 



 122 

19 nnø 754,0 (14) nnø ustadig kuling med regnbyger (02) n m (04) nø driveluft (06) nnø rm 

(09) nnø 2 rm bygeluft (10) nnø (18) nø (21) nnø 2 rm driveluft 

(N) solskin med regn og hagl. I Søllerød kirke. 

3,3 

20 n 756,6 (14) n storm (02) nnø 3 rm (04) n (08) n u (15) nv klarere luft (19) nv 3 rm 

(N) stærk blæst og driveskyer, nattefrost. I Søllerød kirke. 

3,6 

21 n 760,4 (16) n 2 rm (02) nø tiltagende kuling (05) nø u klar luft (09) nø 2 rm (19) nv 

klar luft (22) nnv m 

(N) nattefrost, kold blæst. Gået til stranden. 

3,7 

22 nnø 767,2 (11) nnø (05) nnv b klar luft (07) n (10) n ll klar luft (15) nnv b (17) nv (21) nv 

ll 

(N) klart vejr, solskin og varmt. I Søllerød kirke. 

4,2 

23 stille 767,4 (15) stille driveluft (01) sø (04) ssø (06) stille (22) sv ll overtrukken luft 

(N) solskin og mildt vejr. I Søllerød kirke. Spist til middag hos Lemvigs og 

spadseret i Dyrehaven. Podet æble- og pæretræer. 

5,1 

24 nv 765,6 (13) nv b tyk luft (07) sv b overtrukken luft (11) v (15) sv (17) sv (22) sv m (23) 

vsv 

(K) regnskyer og mildt vejr 

6,6 

25 nnv 754,8 (13) nnv 2 rm (03) vsv rm grå luft (07) nv (08) nv 2 rm tyk luft og regn (16) nv 

blandet luft (20) v m klar luft 

(K) solskin og hagl. I kancellikollegiet behandledes bl. a. Ribe og Haderslev 

bønders jordarbejde ved byens dæmning.  

5,7 

26 s 749,0 (13) s m regn (06) nv (07) nv b småregn (11) ssv (19) var b overtrukken luft 

(K) regn 

4,4 

27 ønø 748,8 (14) ønø b regn (01) ø hagl- og regnbyger (05) ønø (07) ønø b tyk luft med sne 

og regn (09) nø (10) ønø (18) ø (19) ø rm blandet luft  

(K) regn, sne og slud 

3,9 

28 n 751,8 (13) n mest stille med sne og regn (01) sø b regn (05) ønø (08) nø tyk luft med 

småsne (10) nnø (18) nø ll (22) var ustadigt vejrlig  

(K) regn og vandkoldt 

3,2 

29 n 754,6 (13) n b blandet luft (01) nnø rm småregn (09) nnø m blandet luft (21) n ll (22) 

var 

(K) driveskyer og solskin 

4,3 
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30 ssø 759,4 (14) ssø ll (04) sø (06) sø ll (10) ssø (17) sø (18) ssø (20) ssø m (23) ssø tyk luft 

(K) regnskyer og vindigt. For Skyttevænget er betalt såvel de 36 rdl. for forrige 

år som for dette år. 

5,3 

 

April 1764 

Temperatur: 4,5 gr. C 

Tryk: 757,1 mm Hg 

 

 

 

 vind tryk  

Maj 1764 

 

Vejrligsobservationerne 1.-5. maj er fra fregatten ”Falster” på Københans rhed. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. 

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. Vindobservationerne fra den 1.-5. maj er 

dog fra fragatten ”Falster”. 

 

temp. 

1 øsø 760,2 (14) øsø rm overtrukken luft (01) sø rm tyk luft (10) sø rm overtrukken luft (19) 

øsø rm overtrukken luft (22) øsø rm klarere luft 

(K) regnskyer, vindigt, koldt og solskin. Svalen er kommet. 

  5,2 

2 nnv 761,6 (13) nnv b blandet luft (04) øsø m klarere luft (08) stille tyk tåget luft (11) nv 

tyk tåget luft (21) ganske stille klar luft 

(K) regnskyer og mildt vejr. Michael Treschow blev eksamineret in jure naturae 

et gentium, romano, germanico, publico, feudali et danico af Anchersen og 

Obelitz. Han svarede meget vel for sig. 

  5,9 

3 vsv 769,2 (13) vsv b driveluft (01) vnv ll klar luft (06) vnv ll tyk tåget luft (09) nv b klar 

luft (11) sv b klar luft (19) ssv b driveluft (23) sv m blandet luft 

  7,7 
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(K) solskin og mildt forårsvejr 

4 vnv 766,4 (13) vnv 2 rm blandet luft (04) vsv m og rm blandet luft (09) vnv stiv m blandet 

luft (12) vnv 2 rm blandet luft (16) vnv 2 rm blandet luft (18) vnv b blandet luft 

(K) solskin og endnu mildere vejr. Fået en ny kokkepige Maren. 

  9,9 

5 ssv 764,2 (13) ssv ustadig kuling blandet luft (03) vsv b blandet luft (06) sv b blandet luft 

(09) ssv b blandet luft (15) nv ustadig kuling blandet luft (17) nv 3 rm blandet 

luft (19) vnv 3 rm blandet luft (22) vnv b blandet luft 

(K) solskin og mildt. Afsluttet min indberetning til selskabet om nogle gamle 

danske mønters prøvelse. 

11,5 

6 sv 767,2 (K) solskin og mildt vejr. Spadseret i Kongens Have og på Volden. 10,8 

7 v 770,0 (K) solskin og mildt vejr 10,0 

8 sv 769,0 (K) solskin og mildt vejr 11,4 

9 sv 764,6 (K) torden og en stærk regnbyge og regn, siden solskin. Gøgen er kommet. 11,9 

10 uvis 764,4 (N) solskin og lidt køligt. Rejst til Nærum med min kone. Frederiksstad i Norge 

nedbrændte til grunden den 1. maj. 

11,4 

11 ø 762,0 (N) stærk og kold sydøstenvind, der rejste sig i går aftes   8,3 

12 ø 764,8 (K) stærk og kold sydøstenvind   6,7 

13 sø 758,2 (K) regnvejr. Spiste om aftenen hos Langebeks og beset hans runemønter fra 

Svend og Knuds tid. 

  6,8 

14 sv 759,6 (K) solskin og blæst. Ildebrand i Frederiksberg by.   8,5 

15 sø 760,4 (K) solskin og blæst 10,8 

16 s 759,0 (K) solskin og blæst 12,7 

17 sø 759,0 (N) solskin og meget varmt vejr, om aftenen torden og lynild, om natten stærk 

regn. Rejst til Nærum med min kone. 

14,2 

18 ø 755,8 (N) regn og solskin. I Søllerød kirke. Bugge spiste her til middag. 14,4 

19 s 754,4 (N) regnskyer, om eftermiddagen solskin og stærk hede. Bugge spiste her til 

middag. Spadseret om eftermiddagen til stranden. 

14,2 

20 sv 756,0 (K) regnskyer og kold blæst 11,7 

21 sv 759,4 (K) regn og solskin 11,0 

22 v 765,5 (K) regn og solskin. I Societetet, hvor Rotbøll forelæste om småkoppers 

inoculation, og der forevistes et islandsk herbarium.  

11,5 
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23 n 769,8 (K) solskin og varmt 12,3 

24 sv 770,8 (N) solskin og varmt. Flyttet med alle til Nærum for i sommer. 14,5 

25 nv 768,6 (N) solskin og varmt, stærk dug, Sekretær Schütz og Bugge spiste her til 

middag. Set sidstnævntes seneste opmålinger i Dyrehaven og hørt nattergalen 

om aftenen på Kikhanen. 

13,3 

26 nv 766,8 (N) blæst og tyk luft. Bugge spiste her. Kofod og frue besøgte os. 13,9 

27 v 761,8 (N) solskin og blæst. Bugge spiste til middag her sammen med Michael 

Treschow, som rejste med os til byen og er kommet i Aagaards kontor. 

12,7 

28 sv 757,2 (K) solskin, blandet med hagl og regn 11,4 

29 nø 760,2 (N) solskin og kold blæst 11,8 

30 v 762,6 (N) solskin og regn, rimfrost om natten. Al den varme, vi hidindtil har fået i 

dette forår, er kommet af tordenvejr. 

11,4 

31 nø 761,4 (N) solskin, kold blæst og regn. Gået til og fra Søllerød kirke. Min gamle hvide 

ko blev syg om aftenen, men kommer sig igen. 

10,2 

 

Maj 1764 

Temperatur: 10,9 gr. C 

Tryk: 764,5 mm Hg 

 

 

 

 vind tryk  

Juni 1764 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 sø 745,6 (N) stærk sydvestenvind med bestandig kold regn  8,0 
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2 nø 755,2 (N) solskin og driveskyer og nordøstlig vind, stærk dug om aftenen og rimfrost 

om natten. 6 af Germains slaver løber bort og flygter til Skåne. 

 7,8 

3 - 754,8 (K) solskin og tordenskyer  9,9 

4 n 756,4 (K) koldt vejr med regn og hagl. Været til magister Gottschalchs bryllup med 

Cathrine Junge, brylluppet blev holdt hos Bartholin. 

 8,8 

5 n 761,6 (N) regnskyer og koldt vejr. Professor Snedorff dør af småkopper.  7,4 

6 sø 766,6 (K) kulde og regn, rimfrost om natten  8,9 

7 sv 766,4 (N) koldt vejr og rimfrost om natten 10,4 

8 n 766,0 (N) solskin og koldere vejr. Fyrstinden af Ostfriesland døde i går eftermiddags 

kl. 2. 

11,5 

9 sv 763,8 (N) solskin og mildt vejr, om natten dug og nogen frost, første sommerdag. 

Spadseret til Søllerød og hørt nattergalen på Kikhanen. 

12,5 

10 sø 754,4 (N) solskin og blæst. I Søllerød kirke. Spadseret i Dyrehaven. Biskop Brorson i 

Ribe dør. 

12,0 

11 sø 752,4 (N) mildt vejr med nogle regndråber 12,5 

12 nv 760,8 (K) solskin og stærk varme 13,3 

13 v 762,8 (K) solskin og regn indimellem. Underskrevet pantebrev på Nærum på 2.000 

rdr. til Bartholin og givet håndpant for 250 rdr. til Stampe. 

12,9 

14 v 762,0 (N) solskin og regnskyer. Rejst til Nærum med Hammer, som ombygger min 

parterre, og hans lille søn 

13,3 

15 sv 755,6 (N) regn og blæst. Første jordbær fra Lemvigs. Mariaroserne i blomst. 13,0 

16 v 762,4 (N) regnskyer og koldt vejr. Hammer rejste til byen. 11,7 

17 v 764,6 (N) solskin og blæst. I Søllerød kirke. Første modne jordbær fra min egen have. 12,3 

18 nv 762,8 (N) solskin og kulde. Spadseret til Søllerød. 13,0 

19 nv 766,4 (K) solskin og kulde 11,7 

20 v 766,8 (K) solskin og kulde, stærk blæst 11,7 

21 v 766,8 (N) solskin og rigtigt sommervejr. Oberhofmarchallen tilskrev Erichsen at 

komme til prins Frederik. Jeg rådede ham til at betænke sig vel, hvorpå han 

undskyldte sig, og derpå er tilbuddet gået til Guldberg. Kirstine siger sig at lave 

til barsel med Ole. 

12,7 

22 sv 769,0 (N) solskin og varmt. Trappen ved kilden rengjort. Spadseret i Dyrehaven. 14,0 
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23 v 760,0 (N) solskin og varmt 15,8 

24 nv 761,2 (N) solskin, driveskyer og blæst 14,9 

25 ø 764,0 (N) kold blæst 12,8 

26 ø 762,0 (K) solskin og blæst 12,3 

27 s 761,8 (K) solskin med regnskyer 13,2 

28 s 760,0 (N) solskin og siden varm regn 14,5 

29 s 755,6 (N) solskin og varm regn 14,8 

30 sv 757,4 (N) solskin, torden og regn. Kørt ud i Dyrehaven. 14,4 

 

Juni 1764 

Temperatur: 12,1 gr. C 

Tryk: 760,8 mm Hg 

 

 

 

 vind tryk  

Juli 1764 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 nø 765,6 (N) solskin og varmt. I Søllerød kirke. Gået til stranden. 14,9 

2 uvis  767,6 (N) solskin, tordenskyer og varmt. I Søllerød kirke. Kørt til Frydenlund. 15,9 

3 n 766,4 (K) solskin og varmt. Hammer kørte ud til Nærum for at anlægge parterren. 

Konferensråd Rheder gifter sig med frk. Obenhausen. 

15,9 

4 nø 765,6 (K) solskin og varmt 17,5 

5 nø 765,6 (N) solskin og varmt. Besøgte Berregaard, som forærede mig et sæt engelske 

penge. 

18,7 



 128 

6 nø 764,0 (N) solskin og varmt. Spiste om aftenen på Frydenlund hos geheimeråd 

Reventlau med geheimerådinden, hr. Cramer, dr. Berger og frue. 

19,2 

7 uvis 762,8 (N) solskin, varmt og et stænk regn. Geheimeråd Bernsdorff får Jægersborg 

mark, Gientofte, Ordrup og Wangede. 

19,4 

8 uvis 766,8 (N) solskin og stærk varme. Spist til middag på Kaninholmen. Om 

eftermiddagen kl. 2 nedbrændte Ole Hansens gård lige til grunden ved det, at 

nogen fra et selskab fra København, som spiste der, skød mod halmtaget efter 

spurve eller måske af anden årsag, 

19,7 

9 uvis  766,0 (N) solskin og stærk varme. Fru Barchmann nedkom i barselsseng med en søn 

efter nogle og tyve års ufrugtbart ægteskab. 

20,3 

10 sø 762,8 (K) solskin og stærk varme. Rejst til byen med Hammer. Skrevet til Kammeret 

vedrørende flytning af Ole Hansens gård. 

20,2 

11 n 761,0 (K) solskin og stærk varme 21,2 

12 s 763,8 (N) solskin og stærk varme 21,2 

13 s 765,0 (N) solskin og stærk varme 

København: ”lynild og hagl ved Brorstrup” 

21,8 

14 s 763,0 (N) solskin og stærk varme 20,7 

15 ø 761,8 (N) solskin og stærk varme 21,3 

16 v 763,0 (N) regnet fra i nat kl. 12 til kl. 12 middag, siden solskin og varmt 20,3 

17 nv 769,4 (K) solskin og varmt 19,3 

18 n 769,8 (K) solskin, varmt og nogen regn 19,4 

19 s 763,0 (N) solskin, varmt og regnskyer. Spiste til middag på Kaninholmen, hvor 

geheimeråden skulle have spist. Men han kom ikke, fordi han var blevet 

upasselig. 

19,3 

20 v 756,0 (N) stærke regnbyger og varmt, om eftermiddagen solskin. Begyndt at slå 

engen, hvorpå der er mere græs end i noget tidligere år. 

18,4 

21 v 760,2 (N) solskin og varmt. Spist på Kaninholmen, Agnetes fødsesdag, med fru 

Finkenhagen og datter, Dass og Fischers. 

19,0 

22 sv 765,0 (N) regnskyer og varmt 19,0 

23 nv 762,2 (N) om formiddagen regn 18,7 

24 v 767,6 (K) regn, solskin og varmt 16,7 

25 sv 765,2 (K) solskin og varmt. I kancellikollegiet behandledes bl.a. forslag om, at ovne 17,7 
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indrettes på Svenstrup til at tørre hør og hamp, og om husarernes voldsomme 

opførsel over for borgerne i Kolding.  

26 s 759,4 (N) solskin, lummervarmt og tordenskyer, om aftenen og natten torden, lynild 

og regn, hvorved luften bliver svalere. Konseillet spiste på Frydenlund. 

19,2 

27 sv 761,2 (N) solskin og et stænk regn, heden aftager. Sat høet i stak. 17,7 

28 v 767,8 (N) solskin og blæst, nordvestenvind. Skrevet til Lemvig (Lemvig var ifølge 

Nystrøm ejer af den senere Nærumgaard og Luxdorphs nabo) vedr. hans brev 

angående Ole Hansens port og låge. 

16,4 

29 sv 769,8 (N) solskin og varmt. I Søllerød kirke. 18,3 

30 nø 768,8 (N) solskin og varmt. Kørt mit hø ind, 5 læs. 19,2 

31 ø 759,4 (K) solskin, torden og et stænk regn. Professor von Hauen og Forskål dør i 

Arabien, de andre rejser til London. 

19,2 

 

Juli 1764 

Temperatur: 18,9 gr. C 

Tryk: 764,4 mm Hg 

 

 

 

 

 vind tryk  

August 1764 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 sv 751,4 (N) torden om natten, siden vekslende mellem solskin og regn  19,7 

2 sv 745,6 (N) solskin, regn og blæst 16,7 

3 v 746,0 (N) solskin og regn 16,0 
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4 v 753,0 (N) uroligt vejr med regnskyer og stærk blæst 13,9 

5 v 759,8 (N) koldt og uroligt vejr med regnskyer, om eftermiddagen solskin. I Søllerød 

kirke. Spist til middag på Caninholmen med Rheder og frue, Augustin, Bagger, 

Hee og Borre. 

13,9 

6 sv 755,2 (N) solskin og køligt vejr. Spadseret om eftermiddagen til Søllerød. Kongen 

kom til byen. 

15,8 

7 v 755,4 (K) solskin og blæst 15,9 

8 nø 748,0 (K) stærk og bestandig regn. Kongen rejste til Fredensborg. 15,5 

9 n 751,2 (N) solskin og regn 14,7 

10 nv 759,4 (N) solskin og kold nordvestenvind, stærk dug om aftenen. Mejet min rug. 14,8 

11 s 759,4 (N) mildt vejr med regnskyer, bestandig regn fra kl. 5 eftermiddag til over 

midnat. Hammer med kæreste og 2 sønner samt hr. Junge var her til middag. 

15,2 

12 v 760,6 (N) solskin og køligt vejr. Spist til middag hos Hielmstiernes. 14,5 

13 uvis 761,2 (N) solskin og køligt vejr. Opbundet rugen og sat den i traver. 14,2 

14 sø 761,8 (K) solskin og varmt vejr 15,4 

15 s 761,2 (K) solskin og et stænk regn 16,3 

16 s 766,2 (N) solskin og varmt 16,7 

17 sv 762,0 (N) solskin og varmt. Spadseret til stranden. 15,9 

18 sv 763,0 (N) solskin, varmt og blæst 16,3 

19 sø 764,4 (N) solskin, om aftenen kold blæst og regnskyer. Spist til middag på 

Kaninholmen med hr. Treschow og datter. Om aftenen så vi stærke tegn på 

ildebrand, hvilket var Skovsodde kro og nogle huse, som nedbrændte. 

16,8 

20 nø 759,8 (N) solskin, tyk luft og blæst. Spadseret til Søllerød. 16,9 

21 nø 762,8 (K) solskin og varmt 17,7 

22 nv 768,0 (K) solskin og varmt 18,5 

23 n 765,6 (N) solskin, varmt og blæst 18,3 

24 nv 767,4 (N) solskin og blæst. Spadseret til stranden. 17,0 

25 nv 762,2 (N) solskin og blæst. Kørt tørv ind og plantet jordbær. Spadseret ved Trørød og 

Holte. 

14,7 

26 n 764,0 (N) solskin og blæst. I Søllerød kirke. Spist til middag og aften på Kaninholmen 

og sejlet over til Kollekolle. 

13,9 
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27 nø 766,4 (N) regnskyer og solskin. Spadseret til Trørød. Udlæst Thurahs oversættelse af 

”The gentlemens calling”. 

14,8 

28 nø 768,0 (K) solskin 15,2 

29 s 766,2 (K) solskin. I kancellikollegiet behandledes bl.a. forslag om, at bønderne skal 

hjælpe med Riber Dæmning. 

15,8 

30 v 763,0 (N) solskin og blæst 15,9 

31 v 764,6 (N) solskin og et stænk regn. Spist til middag hos Bernsdorff. 15,4 

 

August 1764 

Temperatur: 15,9 gr. C 

Tryk: 760,1 mm Hg 

 

 

 

 

 vind tryk  

September 1764 

Vejrligsobservationerne 13.-26. september er fra fregatten ”Falster” på 

Københans rhed. 

Bolle Willum Luxdorphs vejrligsobservationer er fra hans dagbog. 

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. Vindobservationerne fra den 13.- 26. 

september er dog fra fragatten ”Falster”. 

temp. 

1 n 763,8 (N) solskin og varmt. Spadseret via Nymølle til Søllerød. Prinsesse Wilhelmine 

Caroline og prins Wilhelm af Hessen - Kassel formæles på Christiansborg slot. 

15,2 

2 nv 766,0 (N) solskin og stærk nordnordvestenblæst. I Søllerød kirke. Spadseret via 

Trørød til Holte skov.  

15,1 

3 v 763,0 (K) solskin 15,2 

4 v 759,4 (K) solskin. Gjort kur. Kørt hen for at se illuminationerne, som var endnu flere 15,1 
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end til formælingen, og hvorover dronningen tilkendegav sit velbehag. 

5 n 756,0 (K) solskin og et stænk regn. Kongen rejste til Fredensborg. 12,7 

6 v 755,4 (N) regn om formiddagen, siden solskin 13,0 

7 n 762,4 (N) solskin og varmt. Fisket en del fisk i tørvegraven udenfor min have. 

Spadseret til Skyttevænget. 

14,1 

8 v 766,2 (N) solskin og varmt. Spadseret til Stampemøllen for at plukke nødder. 15,1 

9 nv 765,0 (N) regnskyer, solskin og koldt vejr 13,9 

10 v 760,2 (N) solskin og koldt vejr 13,6 

11 n 761,2 (K) solskin og kold blæst 12,6 

12 s 768,5 (K) solskin og koldt 12,6 

13 s 757,4 (13) s 2 rm tyk luft med småregn (01) 3 rm klar luft (03) u klar luft (09) s u tyk 

luft småregn(19) ssv rm bygeluft (23) sv b bygeluft 

(N) regn om formiddagen, mildt og tørt om eftermiddagen 

12,9 

14 sv 753,8 (13) sv rm bygeluft (02) s b bygeluft (08) sv rm bygeluft (14) sv 2 rm blandet 

luft (20) sv 2 rm bygeluft (23) ssv 2 rm klar luft 

(N) solskin, blæst og regnskyer. Spist til middag i Birkerød hos admiral Lemvig 

med Hoppes og Stampe samt Kløkers. 

14,9 

15 vsv 756,2 (14) vsv 3 rm bygeluft (05) ssv m bygeluft (21) vsv m klar luft (24) sv m klar 

luft 

(N) solskin, blæst og regnskyer. Spist til middag i Birkerød. 

13,4 

16 sv 759,0 (13) sv u bygeluft (03) sv rm klar luft (07) sv rm klar luft (18) ssv u bygeluft 

(23) ssv 3 rm bygeluft 

(N) solskin, blæst og regnskyer. Besøgt Lemvig som nu er frisk. 

12,7 

17 v 753,0 (13) v u regnbyger (05) sv 3 rm kraftige regnbyger (10) v 3 rm kraftige 

regnbyger (17) vnv rm regnbyger (21) vnv m regnbyger 

(N) solskin og regnskyer 

12,2 

18 vnv 762,0 (13) vnv m regnbyger (04) vnv m bygeluft (07) v m regnbyger (10) vsv m 

regnbyger (16) vnv b klar luft 

(K) solskin og regn. Bal på Frederiksberg for prinsen af Hessen. 

11,1 

19 vnv 765,4 (14) vnv ll klar luft (04) vnv b klar luft (17) stilleagtig klar luft (21) ganske stille 

klar luft 

10,6 
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(N) solskin og kold blæst 

20 stille 766,0 (14) ganske stille klar luft (07) n ll klar luft (16) v ll klar luft (21) sv ll 

overtrukken luft 

(N) solskin og kulde, meget stærk nattefrost så der var is på vandet 

10,5 

21 vsv 766,2 (13) vsv b blandet luft (05) v ll overtrukken luft (06) v b blandet luft (15) vsv m 

blandet luft (21) sv m blandet luft 

(N) solskin og nattefrost 

10,4 

22 vsv 756,4 (12) vsv m bygeluft (02) sv rm småregn (09) sv m bygeluft (14) vnv rm regn 

(20) vnv 3 rm regn 

(N) regn og solskin 

11,5 

23 vnv 753,0 (12) vnv rm bygeluft (01) vsv 3 rm regn (05) vsv 3 rm bygeluft (09) v rm 

bygeluft (14) nv rm bygeluft (15) nv m regn 

(N) solskin og regn, samt koldt vejr. Spist til middag på Caninholmen med 

Fischer. 

  9,9 

24 nv 759,0 (13) nv 2 rm bygeluft (01) v m regn (05) v rm regn (10) nv 2 rm bygeluft (15) 

nv b klar luft (21) nv b klar luft  

(N) solskin og regn 

  9,0 

25 sv 762,2 (13) sv b blandet luft (02) v b klar luft (05) v b blandet luft (10) sv b blandet luft 

(17) vnv ll blandet luft (19) vnv ll overtrukken luft 

(K) solskin 

  9,6 

26 v 765,6 (09) v m tyk luft (01) v b tyk luft 

(K) regnvejr 

10,9 

27 sv 756,2 (N) bestandig regn om eftermiddagen 11,7 

28 n 753,8 (N) regnskyer og kold blæst, stærk hagl om eftermiddagen, nordlys og 

nattefrost 

  7,1 

29 v 755,2 (N) hagl og sne med solskin, siden lidt mildere, om aftenen stærkt nordlys og 

siden stærk nattefrost. I Søllerød kirke. 

  5,9 

30 ø 757,8 (N) solskin og koldt vejr. Spist til middag på Caninholmen med Fischers og 

datter, Stub og kæreste og hr. Nielsen. 

  5,5 

 

September 1764 

Temperatur: 11,9 gr. C 

Tryk: 760,2 mm Hg 
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 vind tryk  

Oktober 1764 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 sø 754,4 (K) regn og solskin, stærk nattefrost   6,2 

2 s 758,8 (K) solskin og regnskyer   6,9 

3 s 755,6 (K) solskin og regnskyer   8,0 

4 v 746,6 (N) stærk hagl om natten mellem den 3. og 4. oktober, siden solskin og 

regnskyer, om aftenen regn og stærk vestnordvestenvind. Rejst med min kone til 

Nærum. 

  9,2 

5 nv 756,8 (N) solskin og stærk blæst, kulden aftager, Spadseret i Dyrehaven. Om natten 

sås en stærk ildebrand i Landskrone. 

  8,8 

6 v 760,6 (N) om morgenen regn, siden driveskyer og blæst med varmt vejr. Spadseret til 

Dyrehaven. 

10,7 

7 nv 764,6 (K) solskin og regnskyer. I Søllerød kirke. Rejst til byen med min kone.  10,0 

8 uvis 767,4 (K) solskin og mildt vejr   9,7 

9 s 762,4 (K) solskin og mildt vejr   9,8 

10 sv 756,8 (K) solskin og mildt vejr, regn om natten 11,4 

11 v 754,0 (N) solskin og regnskyer. Rejst med min kone til Nærum. Jakob gårdskarl kom i 

min tjeneste. 

10,7 

12 sv 753,0 (N) regn om formiddagen, siden solskin. Ole fratrådte sin tjeneste hos mig. 10,5 

13 s 744,4 (N) regn om formiddagen, siden solskin. Nedplukket havens frugter. 10,2 
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Jomfruroserne står fulde af knopper. 

14 n 753,0 (K) solskin. I Søllerød kirke. Rejst til byen med min kone.   8,9 

15 v 767,4 (K) solskin og mildt vejr   8,7 

16 sv 773,0 (K) solskin og mildt vejr   8,9 

17 s 765,6 (K) solskin og mildt vejr   9,2 

18 v 761,8 (N) solskin og mildt vejr. Rejst med min kone til Nærum.   9,5 

19 sv 766,4 (N) tyk luft og mildt vejr. Toftejorden blev opmålt af stadskonduktør Balle, som 

spiste til middag hos mig sammen med sekretær Bartholin.(Ifølge Nystrøm 

havde Ole Hansen afstået nævnte toftejord til Luxdorph). 

  9.3 

20 sv 769,4 (N) tyk luft og mildt vejr. Plantet roser. Skrevet et pro memoria til Lemvig 

vedrørende Ole Hansens låge. 

  9,3 

21 sv 763,0 (K) mildt vejr og stærk vestenvind. Lemvig har solgt sin gård til Dyssel (ifølge 

Nystrøm den senere Nærumgård). Rejst med min kone til byen for at blive. 

København: ”hårdt vejr i nat” 

10,7 

22 v 754,0 (K) solskin og blæst. I kancellikollegiet behandledes bl. a. forslag om, at 

bønderne skal hjælpe med Riber dæmning, og at børn i Nordborg skal 

undervises i kristendom på dansk. 

  8,7 

23 nø 755,2 (K) solskin og kold blæst   5,9 

24 v 764,4 (K) solskin og kulde   5,5 

25 nv 753,0 (K) solskin og kulde   6,2 

26 nø 745,6 (K) bestandig regn   4,9 

27 sv 750,6 (K) regn og solskin. Vore folk kom ind til byen.   4,5 

28 s 759,4 (K) solskin og tørvejr. Om aftenen hos Hielmstiernes.   5,3 

29 v 750,6 (K) regn og blæst   4,3 

30 nv 744,4 (K) stærk frost om natten, siden solskin   3,0 

31 v 746,8 (K) nattefrost, sne og solskin. Kongen rejste igen.   2,4 

 

 

Oktober 1764 

Temperatur: 8,0 gr. C 

Tryk: 757,4 mm Hg 
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 vind tryk  

November 1764 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

Observationerne er foretaget i København. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 nø 763,0 Nattefrost, solskin  1,6 

2 sv 761,4 Regnvejr  3,3 

3 sv 761,8 Solskin og tø  4,4 

4 s 752,8 Regn og slud  5,4 

5 v 753,0 Regn og slud. I kancellikollegiet behandledes bl.a. problemet med stank ved 

Christianshavns kirke på grund af renovationen.  

 4,8 

6 sv 746,8 Solskin, siden stærk regn  5,4 

7 sv 729,0 Regnvejr  5,8 

8 sv 737,4 Solskin  3,8 

9 sv 744,4 Fugtigt vejr 

København:”overmåde stærk storm ved Ribe” 

 3,9 

10 sv 749,4 Regnvejr  

København:”overmåde stærk storm ved Ribe” 

 6,1 

11 sv 744,4 Solskin og stærk blæst 

København:”storm og vandflod ved Ribe” 

 6,0 

12 v 743,8 Solskin og vandkoldt  4,9 

13 n 744,4 Solskin og vandkoldt  3,8 

14 nø 754,4 Tøvejr og et stænk sne  2,1 
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15 nø 764,8 Klar himmel og frost  0,9 

16 ø 772,4 Klar himmel og frost. Man har fundet madam Wissings testamente, deri er der 

tillagt mig 100 rdr.  

-0,1 

17 ø 776,0 Klar himmel og frost  0,4 

18 ø 778,5 Klar himmel og frost  1,0 

19 sø 776,2 Klart vejr og frost  1,4 

20 sø 770,0 Klart vejr og frost, dog mildere  1,9 

21 ø 762,6 Klart vejr og frost  1,5 

22 nø 760,0 Klart vejr og frost  2,0 

23 nø 761,8 Klart vejr og frost. Kongen kom til byen.  1,8 

24 nø 761,0 Klart vejr og frost. Konseil hos kongen.  1,8 

25 nø 761,8 Frost og klart vejr  1,0 

26 nø 767,4 Frost og klart vejr  1,4 

27 ø 767,2 Frost og klart vejr. Ahlefeldt overlader Dronninggaard til grev Laurvig.  1,4 

28 ø 763,8 Regn og sne. Gjort kur og spist ved marskalkstaflet.  1,4 

29 uvis 765,6 Tøvejr  0,9 

30 uvis 767,4 Tøvejr. I Societetet forelæstes over Remmers afhandling om solformørkelsen.   1,0 

 

November 1764 

Temperatur: 2,7 gr. C 

Tryk: 758,8 mm Hg 

 

 

 

 vind tryk  

December 1764 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

temp. 
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oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

1 nø 766,2 (K) fugtigt vejr  1,6 

2 nø 763,0 (K) fugtigt vejr  2,1 

3 n 764,8 (K) fugtigt vejr. I kancellikollegiet behandledes bl.a. den jammerlige tilstand i 

Findmarken. 

 2,1 

4 n 767,0 (K) sne og fugtigt vejr  1,1 

5 s 764,4 (K) fugtigt vejr  0,7 

6 s 752,6 (K) fugtigt vejr. Kommandør Holst fornærmer overhofmarskallen og vil trænge 

ind til kongen, men bliver arresteret. 

 1,2 

7 s 729,8 (K) fugtigt vejr. Horrebow, Rotbøll og Treshow spiste her om aftenen. I Societet 

begyndte jeg at forelæse over min afhandling om mønten under Erik af 

Pommern. 

 2,7 

8 s 741,4 (K) fugtigt vejr  3,6 

9 sv 747,0 (K) fugtigt vejr  3,6 

10 sv 751,2 (K) fugtigt vejr  3,1 

11 sv 740,0 (K) fugtigt vejr, regn om natten. Kommandør Holst skal sendes til Munkholm.  3,4 

12 sv 749,4 (K) fugtigt vejr med regn  2,8 

13 sv 738,0 (K) regnvejr  3,3 

14 v 746,8 (K) fugtigt vejr. I Societetet fortsatte jeg min forelæsning.  4,2 

15 nø 749,0 (K) fugtigt vejr. Min afhandling (om Erik af Pommerns mønter) blev afleveret 

til Prætorius. 

 3,4 

16 nø 752,2 (K) frostvejr og klart  0,3 

17 nø 760,0 (K) frost -1,2 

18 nø 763,5 (K) frost -1,4 

19 nø 769,6 (K) frost -0,9 

20 nø 772,4 (K) frost, men lidt fugtigt -0,6 

21 ø 774,6 (K) frost og stærk sydøstenvind. Horrebow var hos os om aftenen. I Societetet, 

hvor jeg forelæste over min afhandling. 

-0,2 

22 sø 774,6 (N) frost og klart vejr. Om eftermiddagen rejste jeg til Nærum. -0,6 
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23 nø 771,8 (N) frost og sne. I Søllerød kirke. -1,4 

24 nø 771,0 (N) frost og tykt vejr. Stolen i Søllerød kirke var aflukket. -0,6 

25 sø 764,8 (N) frost, tyk luft og blæst. I Søllerød kirke. Spist til middag hos Lemvig med 

fru Bredal og datter, samt jomfru Schive og hr. Treschow med datter og 

Michael. 

-0,8 

26 nø 760,4 (N) frost og nordøstenvind. I Søllerød kirke. -1,4 

27 nø 766,2 (N) frost, solskin og stærk nordøstenvind -1,7 

28 n 766,4 (N) frost og solskin. Spadseret til Trørød bro. -2,3 

29 n 763,2 (N) frost og solskin. En af Berlings folk arresteres hos politimesteren, for det der 

var indført i de danske aviser vedrørende kejserinden af Ruslands søn.  

-2,7 

30 s 759,8 (N) frost og solskin 

København: ” stærk kulde i København i slutningen af december” 

-2,2 

31 n 755,0 (N) frost og solskin -2,3 

 

December 1764 

Temperatur: 0,6 gr. C 

Tryk: 758,6 mm Hg 
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Tegning fra fregatten ”Raae” ca. 1740 
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VEJRET I 1765 

 

 

1765 Temperatur 7,1 gr. C. Koldt år. Kortvarigt isvinter i februar. Februar måned var helt usæd-

vanlig solrig, mens marts måned var helt usædvanlig solfattig. Meget koldt sommervejr i sidste 

halvdel af juni og i juli måned. 

Januar 

 

Normal.  

Østenvinden var dominerende 

fra den 1.-11. og fra den 20.-

24. Søndenvinden dominerede 

fra den 12.-19. og SV-vinden 

fra den 25.-29. Der var ingen 

nordenvind. Frostvejr i begyn-

delsen af måneden, men 

omslag til tøvejr den 6. og 

derefter tåget vejr. Atter frost-

vejr i nogle dage fra den 20. 

 

Temperatur: - 0,2 gr. C 

Februar 

 

Meget kold.  

Solrig. Helt usædvanlig solrig. 

Frost i hele måneden med 

østenvind indtil den 17. 

Omkring den 22. kortvarigt 

isbådssejlads på Storebælt. 

 

Temperatur: -1,8 gr. C 

Marts 

 

Normal.  

Helt usædvanlig solfattig. 

Måneden var helt domineret af 

vesten- og søndenvinde, og 

ingen nordenvind. En del 

nattefrost indtil den 23., 

derefter meget mildt vejr. Den 

18. meget stærkt tordenvejr på 

Fyn og i Sønderjylland med 

meget stærk regn. 

 

Temperatur: 2,4 gr. C 

April 

 

Normal.  

Solrig. SV-vind indtil den 15. 

med regnfuldt vejr, derefter 

NØ-vind med tørt vejr. Træer-

ne på Volden var sprunget ud 

den 26. Langvarigt regnvejr 

den 9. 

 

Temperatur: 5,4 gr. C 

Maj 

 

Meget kold.  

Meget solrig. Koldt vejr indtil 

den 16. og igen fra den 24. 

Træerne i skoven var sprunget 

ud den 3. Stærk regn den 25. 

og 26. 

 

Temperatur: 9,0 gr. C 

Juni 

 

Meget kold.  

Især kold fra den 11. med 

dominerende østenvind og 

regnfuldt vejr. Langvarigt 

regnvejr den 14. Tordenregn 

den 30. 

 

Temperatur: 13,2 gr. C 

Juli 

 

Meget kold.  

Regnfuldt og blæsende med 

vesten- og SV-vind indtil den 

30. Stærk tordenregn den 16. 

og stærk regn den 17. Atter 

stærk regn den 18. og 21. Den 

22. mange regnbyger, fra den 

August 

 

Normal.  

Solrig. Varmt i begyndelsen og 

slutningen af måneden. Køligt 

fra den 10.-25. Tordenregn den 

7. Stærk regn den 14. 

 

Temperatur: 15,9 gr. C 

September 

 

Normal.  

Solrig. Sommerligt indtil den 

7. Vestenvinden dominerede 

indtil den 20. Den 20. nordlys 

og nattefrost og derefter kold 

luft fra nord. Den 27. stærk 

nattefrost. 
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23. bedredes vejret noget. 

 

Temperatur: 14,0 gr. C 

 

Temperatur: 12,6 gr. C 

Oktober 

 

Normal.  

Meget solfattig. Måneden var 

helt domineret af SV-vinden 

med megen regn. Meget lavt 

lufttryk i hele måneden. Ingen 

nattefrost. Stærk regn den 3. 

Stormende den 12. Den 14. 

langvarigt regnvejr. 

 

Temperatur: 9,2 gr. C 

November 

 

Normal.  

Måneden var helt domineret af 

sønden- og vestenvinde. Ingen 

nattefrost før den 18., derefter 

megen nattefrost. Sne fra den 

19.-21. 

 

Temperatur: 5,1 gr. C 

December 

 

Kold.  

Meget solrig. Nattefrost måne-

den igennem, fra den 26. også 

dagsfrost. Nedbørsfattig. 

 

Juleaften: Tøvejr og formentlig 

overskyet med temperatur 

omkring 1-2 gr. 

 

Temperatur: 0,8 gr. C 

 

 

 

 

Formørkelser i 1765 

 

Der sker 4 udi solen og 2 udi månen. 

 

Af de 4 i solen bliver kun en hos os synlig, hvilken ifalder den 16. august og begynder kl. 04,17 om 

eftermiddagen, er størst kl. 05,03, da lidt over ¼ af solen formørkes, og endelig ender formørkelsen 

ganske kl. 05,47. 

 

Af de to måneformørkelser bliver den ene, som indfalder den 7. marts usynlig i hele Europa, og den 

anden som indfalder den 30. august bliver heller ikke at se, da månen allerede er ude af jordens 

skygge, førend solen går ned.  
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Kiøbenhavnske Tidender som kilde til ÅRET 1765 

 

 

 

ÅRET 1765 

 

 

 

København, 4. januar 1765 

 

På grund af det hidindtil vedvarende frostvejr er sejladsen herfra aldeles hemmet. 

 

 

Madrid, 4. december 1764 

 

Beretninger fra Lissabon indeholde, at tørken har været dette år (1764) fra marts måned indtil 

beretningens dato 20/11 fast bestandig, så det ikkuns 2 gange har regnet nemlig den 21/9 og 18/11. 

Såsom og på en skarp kulde, fast så skarp som den man erfarer i de nordlige lande… 

 

 

Neapel, 4. december 1764 

 

Den stærke regn, som har faldet her på nogen tid, har forårsaget stor skade på adskillige steder her i 

riget. 

 

 

Hamborg, 2. januar 1765 

 

Vi har nu på nogle dage haft en heftig kulde af ØNØ, så at alle floder har været frosne. På 

termometret har man bemærket, at siden 1740 har kulden kuns en gang været så stærk som denne 

gang. I 1740 steg kulden engang til 100 gr. Den 13/1 1760 steg den til 84 gr. og nu 30/12 1764 er 

den 82 gr., dog uden vind, ved stille og skarp luft. Havde det blæst tillige, ville den have steget 

meget højere, thi kulden var denne gang skarpere, end som termometrum viste til. 

 

 

Amsterdam, 1. januar 1765 

 

Vinden er nu i SØ og Tesselen fuld med is. 

 

 

København, 14. januar 1765 

 

Fra Nyborg har man, at først i denne måned skete farten over Bæltet dels med færgejagterne, dels 

med isbåde, så at om frosten havde vedvaret, havde befærdningen måttet alene ske med isbådene. 
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Sct. Petersborg, 21. december 1764 

 

Neva-floden frøs til den 4/12 (1764) og bar folk og heste kort efter. 

 

 

København, 21. januar 1765 

 

Efterat den stærke kulde, som det forrige år (1764) gik ud med, blev først i dette år afløst med tøvejr 

og sydlige vinde, har samme linde luft med sydlige og vestlige vinde, samt en fast immervarende 

tyk tåge, som nogle gange har faldet ned med regn, vedvaret indtil i forgårs nat, i går og i dag, da 

vinden har slaget sig til østen, med sne og frost, hvilken frost især i dag er temmelig skarp, og synes 

at love os mere sne. 

 

 

Amsterdam 22. januar 1765 

 

Der omtales storm ved Marseille den 4. januar. 

 

 

Helsingborg, 26. januar 1765 

 

Der omtales drivis i Øresund. 

 

 

Paris, 30. januar 1765 

 

Hr. Lalande, astronom, tilkendegive os, at Venus kommer til at gå igennem Solen den 3/6 1769, 

men siden ikke førend i anno 1874 og videre i anno 2004. De nordlige lande, hvor sommernætterne 

ere korte, skulle se gennemgangen i 1769 bedst, såsom nogle grader norden for Sct. Petersborg og 1 

grad NV fra Mexico. I Paris træder Venus ind under Solen kl. 7,14 om aftenen. 

 

 

Ystad, 23. januar 1765 

 

I mandags (JER 21. januar), da nyet tændtes, begyndte her en skarp frost, hvilken allerede har 

begyndt at lægge søen her, ja søen havde vel været ganske tilfrossen, dersom ikke en stærk 

østenvind var kommen imellem. 

 

 

Mayland (Milano), 19. januar 1765 

 

Der omtales den vedholdende regn, som er meget skadelig for folk og for afgrøden. 

 

 

København, 18. februar 1765 

 

Vinteren er temmelig skarp og vedholdende, imod som man er vant at have den her til lands. Med 

skarpe og stormende vinde har her faldet temmelig sne på nogen tid, hvilken bliver liggende og 
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vedligeholdes af frosten. Denne dags morgen stod termometret på observatoriet mere end 3 gr. R 

under frysepunktet. 

 

 

Rom, 19. januar 1765 

 

Ligeledes samme dag Bologna, Firenze og Milano omtaler alle det ”immer regnagtige og onde 

vejrlig”. 

 

 

København, 22. februar 1765 

 

Farten over Bælterne skal være temmelig vanskelig og sker med isbåde. 

 

 

Lissabon, 7. januar 1765 

 

Efter hafte (sic!) tørke i 8 måneder, har det begyndt at regne hen midt i december (1764) og siden 

hidindtil har regnen fast adrig ladet af. 

 

 

Bergen, 11. februar 1765 

 

Den 17. januar er ved fiskestedet Glasvær, 3 mile fra Bergen, fanget og siden her indbragt en fisk af 

en helt usædvanlig skikkelse. Den er 6 alen lang, ½ alen bred på det bredeste og af 2de tommers 

tykkelse. Hovedet hvorpå er 8 horn ¾ del alen høje, er af skikkelse som en sild og kuns 7 tommer 

langt. Ved rumpen ser den vel ud som en spasme. Skindet er af sølvfarve og efterlader, når man 

tager derpå, samme farve på fingrene. Den er så fed, at den siges næsten at bestå af spæk. I kødet 

ser den ud som sild. 

 

 

København, 4. marts 1765 

 

Den 24. februar blev Sundet ved en storm af SSV aldeles rent både for drivis og fast is. I samme 

februar måned er ikke noget skib passeret gennem Sundet, som ej er arriveret siden anno 1740; men 

nu kan dagligen skibe fra Nordsøen forventes, i fald vinden vil føje. 

 

 

Lissabon, 26. januar 1765 

 

”Den stærke regn som på nogen tid her falder…..” 

 

 

Bologna, 5. februar 1765 

 

Regnen begynder nu at falde af. 
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Tuxla, 50 mile fra Vera Cruz, 30. juli 1764 

 

Indeholder en beskrivelse af et frygteligt vulkanudbrud i forgårs kl. 11½ om natten. 

 

 

Brunflo i Jämteland, 14. februar 1765 

 

Vi har ikke i mange år haft så kold en vinter i Jämteland, som denne vinter er. I december, januar og 

februar måneder har man regnet 19 dage, da quægsølvet i de svenske termometre har faldet under 

frysepunkten, så det har stået imellem 25 og 39 grader. I forrige år har det vel været ligeså koldt en 

dag eller to, men ikke så bestandig i mange dage tillige som nu. Siden først i november (1764), da 

sneen kom og indtil nu, har termometret kun i 10 middage stået over frysepunktet og det ikkun kort 

og til 1, 2 eller højst 3 grader. 

 

 

Ystad, 2. marts 1765 

 

Frosten har her atter begyndt, så at man ikke ser andet end is på havet, her runden omkring. 

 

 

Grisleham, 12. marts 1765 

 

Havnen her er bedækket med sneskorpe, så at ingen båd kan komme ud, førend kulden, som nu er 

SØ-lig, vender sig til sønden. Ellers er havet rent så langt man se ad Åland eller Ekerø. 

 

 

København, 25. marts 1765 

 

Fra Odense berettes, at 18/3 om aftenen kl. 8 begyndtes en stærk lynild og torden, som varede 3 

kvarter, hvoriblandt især et heftigt tordenskrald, hvis lige man næppe der i lang tid om sommeren 

har hørt. Det er meget usædvanligt på denne årstid, da det om formiddagen havde sneet og haglet. 

Tordenen var ledsaget af en øsende regn. Det havde lynet om aftenen mellem kl. 6 og 7, men uden 

torden. Såvidt mam kunne mærke, kom lynilden fra VNV. 

 

Fra Tønder berettes, at man samme aften havde et stærkt tordenvejr med lyn, som vedvarede 1½ 

time, derefter faldt en meget stærk plaskregn. Tordenen kom op i SV og trækkede nord om. Uagtet 

den var meget stærk, har man ikke hørt om nedslag. 

 

 

Haag, 3. april 1765  

 

Der omtales storm 27/3. 

 

 

Skeleftaa i Aangermanland, 9. marts 1765 

 

Det berettes, at for kort tid siden begravedes i Hedesby, enken Lisa Mortensdatter, født i året 1644. 
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Avertissement 

 

Onsdag den 24. april kl. 15 bortsælges ved auktion den uden for Nørreport beliggende lystgård, 

Blaae Gaard kaldet, med dertil liggende have, samt de på begge sider af Peblingsøen beliggende 

enge og jorder. 

 

 

København, 26. april 1765 

 

”I den stærke sne, som faldt 11/4, er stranden norden for Fladstrand…” 

 

 

Aviscitat 

 

”Vi Adolph Friedrich af Guds Naade, Sverrig, Gothers og Venders Konge etc., Arving til Norge, 

samt hertug til Schleswig, Holsten etc….gjøre vitterligt….” 

 

 

Leipzig, 1. juni 1765 

 

Der omtales en mængde sne, der ødelægger sæden. 

 

 

Pressburg, 29. maj 1765 

 

Den 24. maj om aftenen faldt en stærk hagl. 

 

 

Jönköping, 12. juni 1765 

 

Den 23. maj kl. 6½ - 8 om aftenen rejste sig en stærk orkan. Samme dag var vejret smukt, stille og 

lummert, efter orkanens rasen blev det stille og smukt vejr igen. 

 

 

Umeå, 8. juni 1765 (63 ¾ grad nord) 

 

 

Såtidspunkt                                                     Høsttidspunkt 

 

1756   4/6                                                        31/8 og i september 

 

1757   20/5                                                      15/8 

 

1758   19/5                                                      28/8 

 

1759   2/6                                                        18/8 
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1760    29/5                                                     21/8 

 

1761    19/5                                                     15/8 

 

1762    24/5                                                     24/8 

 

1763    26/5                                                     30/8 

 

1764    5/5                                                       1/9   

 

1765    30/5 

 

 

Vårruges sås her allerførst, og så snart sneen er aftøet, hvortil bruges tørlændte (?) marker; dog 

bliver den sidst moden til at høste. Vinterrugen skyder gerne aks ved midsommers tid, iblandt noget 

før. Den modnes til samme tid som bygget, dog skæres gerne bygget først. 

 

 

København, 15. juli 1765 

 

På Færøerne har man i år haft en mådelig vinter indtil marts måned, hvor der faldt stærk sne og 

spiritus var falden til 5 grader under frysepunkten efter Reaumurs inddeling; forrige vinter faldt den 

til 7 grader. Den 12/3 var der sneskred på Norderø, der begravede 26 mennesker. Samme skete for 

20 år siden på samme dag. Den største kulde er ellers i disse lande fra - 4 til - 7 R og den største 

varme fra 10 til 16 grader R. 

 

 

Neapel, 2. juli 1765 

 

I Abruzzo var der et heftigt uvejr med plaskregn natten til 24/6. 

 

 

Gefle, 25. juli 1765 

 

Overalt i Gästrikeland står vinterbyggen meget dejlig. 

 

 

København, 12. august 1765 

 

Af brev fra Island dateret 22/5 berettes: Vinteren har været meget mild siden jul og foråret godt, så 

man ikke mindes noget sligt. Græsset havde den 22/5 på Vesterlandet fået en usædvanlig vækst. 

 

 

København, 19. august 1765 

 

Solens formørkelse, som indfaldt 16/8 er blevet observeret på Det kgl. Observatorium, men himlen 

var fuld af tykke regnskyer, så man ingen fuldkommen observation kunne gøre. Begyndelsen skete 

kl. 4,27. Kl. 4,30 var 1/10 af Solen formørket, og i formørkelsens aftagen mærkede man, da skyerne 
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skilte sig ad et øjeblik, at kl. 5,26 var ca. 2/10 af Solen formørket. Siden den tid blev Solen ikke set 

førend kl. 6,45, da formørkelsen, som man vel forud kunne vide, var ganske til ende. 

 

 

København, 20. september 1765 

 

Fra Trondhjem berettes, at natten mellem 14/8 og 15/8 har overalt rundt omkring Trondhjem været 

så skarp en nattekulde, at hele jordens grøde blev ganske affrossen; thi på grund af det langvarige 

kolde vejrlig, som der bestandig den ganske sommer har vedvaret, har grøden ikke kunnet nå sin 

modenhed, men er blevet stående grøn overalt, hvorfor det og desto snarere nu med nattekulden 

blev antruffen. 

 

 

København, 30. september 1765 

 

I begyndelsen af forrige uge havde man i Sundet et meget hårdt vejr 

 

 

København, 7. oktober 1765 

 

I Raklev sogn er en mand navnlig Jørgen Nielsen død i sin alders 119½ år. 

 

 

København, 25. oktober 1765 

 

En kilde har 12/10 oplyst fra Trondhjem, at kornet ikke gik ud på grund af frosten 14-15/8, men her 

er falden en sådan overflødighed af regn, som fast indtil denne tid har kontinueret, at der kun få 

steder er bleven fuldmodent korn, men enhver har måttet skære kornet af ganske grønt og umodent. 

 

Den 22/10 døde i København Johan Wolfgang Møller, 105 år gl., født i Erfurt i Tyskland. 

 

 

Skalholt på Island 

 

Det oplyses, at 1756 og 1757 var de hårdeste årringer i dette seculo, og kanske er det endnu længere 

siden, der her i landet har været indfaldet des lige, og dog havde man en temmelig velvoxen kål ved 

mikkeldags tider. 

 

 

Odense, 7. november 1765 

 

Rug har overalt i Fyhn slået fejl på markerne i år, så 1 tønde rug gælder nu 24 á 28 mark, 1 tønde 

byg 10 mark á 2 rdl., 1 tønde havre 7 á 8 mark, 1 tønde smør 30 á 32 rdl. 

 

 

Ystad, 9. november 1765 

 

Nu på lang tid har vinden holdet sig bestandig i SV med snart storm snart regn og tyk luft. 



 150 

 

 

Helsingør, 1. december 1765 

 

Den 28. november SSØ-vind. 

 

 

København, 27. december 1765 

 

I Hammerfest i Vestfinmarken er død en søefin ved navn Niels Juren, 146 år gl., hvilken 

usædvanlig høje alder dog grunder sig fornemmelig på hans eget udsagn.  
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 vind tryk  

Januar 1765 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 nø 759,6 (N) frost, sne og stærk sydøstenvind. I Søllerød kirke. Ønsket Lemvigs godt 

nytår. 

-2,9 

2 ø 758,0 (K) stærk frost og klart, sne om aftenen -3,5 

3 ø 748,0 (K) frost og klart vejr -2,4 

4 ø 758,8 (K) frost og klart vejr. Kongen er upasselig. 

København: ” vedvarende frostvejr” 

-1,7 

5 sø 756,4 (K) frost og klart vejr -1,3 

6 sø 750,6 (K) mildere luft med isslag. Spist om aftenen hos Hielmstiernes med hr. 

Bluhme, Hübner, Borch og Dass. 

-0,7 

7 uvis 749,4 (K) tøvejr og tåge. Dyssel dør (JER Luxdorphs nye nabo i Nærum). I 

kancellikollegiet behandledes: hjælp til Findmarken, svenskeren Henrich 

Werling og hans hustru ansporer til oprør blandt Romsdals almue (på grund af 

ekstraskatten), ekstraskatten på Bornholm og landmilitsen i Norge.  

 0,0 

8 sø 750,6 (K) tø, tåge og regn  0,2 

9 ø 754,4 (K) tø og tåge  1,2 

10 ø 757,0 (K) regnvejr  1,3 

11 sø 758,2 (K) regnvejr  1,5 

12 s 763,5 (K) tøvejr  1,5 

13 s 766,8 (K) tøvejr  1,6 

14 sv 765,6 (K) tøvejr  0,8 
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15 sv 765,2 (K) tøvejr og regn  0,5 

16 s 757,6 (K) tøvejr og tåge  1,1 

17 sv 755,6 (K) tøvejr og tåge   1,3 

18 sv 753,0 (K) tøvejr og tåge. Kronprinsens mariage med prinsesse Caroline Mathilde af 

Engelland deklareres. Gjort kur og spist ved marskalstaflet. 

 1,2 

19 v 750,0 (K) regn  2,0 

20 ø 755,0 (K) regn og tåge, ved middag sne og frost 

København: ” sne” 

 1,8 

21 ø 766,4 (K) frost og klart vejr 

København: ”skarp østenvind og frost” 

-2,3 

22 ø 773,0 (K) frost og klart vejr -3,0 

23 sø 769,4 (K) frost og klart vejr -3,2 

24 ø 763,5 (K) frost og klart vejr, dog tegn til tøvejr -2,5 

25 sv 760,2 (K) mellem frost og tø -0,7 

26 sv 764,2 (K) tø og tåge. Konferensråd Bartholin dør.  0,1 

27 sv 764,0 (K) tø og sne. Konferensråd Bartholin har udnævnt mig og Seidelin til 

formynder for Christopher Bartholin. 

 0,2 

28 sv 768,5 (K) tøvejr  0,6 

29 sv 772,8 (K) regnvejr. Gjort kur og spist ved marskalkstaflet. Min afhandling er blevet 

færdigtrykt. 

 0,7 

30 sø 773,2 (K) tøvejr  0,7 

31 ø 776,2 (K) frost og solskin -0,2 

 

Januar 1765 

Temperatur: - 0,2 gr. C 

Tryk: 760,8 mm Hg 
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 vind tryk  

Februar 1765 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

Observationerne er foretaget i København. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 ø 776,8 Frost, solskin og blæst -0,6 

2 ø 773,0 Frost, blæst og småsne -0,9 

3 sø 767,6 Frost og stærkt snefald -2,0 

4 s 770,8 Frost og snefald. I kancellikollegiet behandledes bl.a. saltværket på Læsø. -2,4 

5 ø 768,0 Frost og klart vejr -1,4 

6 ø 765,0 Frost og solskin -0,7 

7 ø 768,0 Frost og solskin -1,1 

8 ø 767,0 Frost og solskin -1,4 

9 sø 766,0 Der har været tegn til tø. Uroligheder i Guldbrandsdalen på grund af 

ekstraskatten. 

-1,2 

10 s 766,0 Frost og vandkoldt -0,9 

11 sv 754,4 Slemt vejr, sne og tø -0,6 

12 nø 753,5 Slemt vejr og bestandigt småsne -0,9 

13 nø 750,6 Småsne -0,8 

14 nø 756,8 Klart vejr og frost -2,0 

15 nø 765,4 Klart vejr og frost -2,4 

16 nø 765,8 Klart vejr og stærkere frost -2,5 

17 ø 767,0 Klart vejr og stærk frost -3,5 



 154 

København: ”vinteren har været mere skarp og vedholdende end normalt” 

18 sv 759,4 Klart vejr, stærk frost og fygende vind -3,7 

19 sv 760,8 Klart vejr, stærk frost og fygende vind -4,7 

20 ø 758,0 Klart vejr og frost, 2 grader under 0 -3,9 

21 sv 754,4 Klart vejr og frost -3,1 

22 v 758,2 Klart vejr og frost 

København: ”isbådssejllads over Storebælt” 

-3,1 

23 s 765,0 Klart vejr og frost, kold tåge om morgenen og om aftenen -4,1 

24 s 766,8 Klart vejr og frost, ved middagstid begyndte det at tø. Om aftenen hos 

Hielmstiernes med Rheder og frue m. fl. 

-3,1 

25 sv 753,0 Stærk tø 

København: ” indtil nu ingen skibe i Øresund i februar måned” 

-0,2 

26 v 752,4 Stærk tø  0,0 

27 sv 750,6 Tøvejr   0,3 

28 sø 745,2 Frost -0,2 

 

 

Februar 1765 

Temperatur: - 1,8 gr. C 

Tryk: 761,6 mm Hg 

 

 

 

 vind tryk  

Marts 1765 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

Observationerne er foretaget i København. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

temp. 
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årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

1 s 741,0 Frost  -0,2 

2 s 740,6 Frost   0,4 

3 ø 746,2 Mellem frost og tø  0,1 

4 sv 750,8 Mellem frost og tø  0,1 

5 sv 755,6 Stærk frost med sne -0,6 

6 sø 749,8 Frost og snefald, øsende regn om natten -0,1 

7 sv 741,2 Stærkt tøvejr  1,8 

8 v 750,0 Nogen nattefrost, men tø om dagen  1,7 

9 sv 759,8 Nattefrost, siden tø. Fået 2 lam.  1,7 

10 sø 754,4 Solskin og frost  1,4 

11 sø 744,4 Solskin og tøvejr  1,3 

12 s 742,8 Solskin og tøvejr  1,8 

13 s 743,0 Tøvejr. Nogle fulde officerer slår en del gadelygter itu, begyndende ved 

geheimeråd Thotts. Vægterne bragte dem til Hovedvagten, men officeren lod 

dem gå. 

 1,9 

14 s 748,0 Tøvejr   2,6 

15 sv 747,4 Tøvejr og solskin  2,9 

16 sv 750,6 Tøvejr og solskin, siden lynild og hagl  2,6 

17 v 745,6 Solskin og vandkoldt. Skrevet under på, at Ole Hansen må beholde port og låge 

mod, at jeg beholder nøglen dertil. 

 1,9 

18 s 755,0 Regn og slud 

København: ”tordenvejr og plaskregn i Tønder” 

 1,4 

19 sv 744,8 Regn, slud og tåge  3,9 

20 sv 749,4 Solskin og tø, dog nattefrost  3,7 

21 sv 755,2 Solskin og fugtigt vejr  3,7 

22 sø 764,2 Frost og snefald. Alarm blandt bønderne i såvel Bergen stift som i 

Guldbrandsdalen på grund af ekstraskatten. 

 0,7 

23 s 760,2 Frost og snefald, om eftermiddagen tøvejr -0,2 

24 v 753,5 Stærk regn  2,9 
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25 sv 746,8 Solskin og tø  4,8 

26 v 756,8 Solskin og tø  4,8 

27 s 744,8 Solskin og tøvejr  5,4 

28 sv 749,8 Solskin og tøvejr. Leilændinger i Norge, ligesom odelsbønder, fritages for at 

betale ekstraskatten for de fattige. 

 5,8 

29 v 745,8 Regn og slud. I societetet oplæste Kratzenstein en afhandling imod vim inertiae.  6,3 

30 sv 737,2 Tyk luft og fugtigt vejr  6,1 

31 v 739,6 Fugtigt vejr. Kronprinsen konfirmeres i Slotskirken.  5,1 

 

Marts 1765 

Temperatur: 2,4 gr. C 

Tryk: 748,8 mm Hg 

 

 

 

 

 vind tryk  

April 1765 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 v 745,6 (K) solskin og regn. Gjort kur og spist ved marskalktaflet.   3,8 

2 nv 746,8 (N) tyk luft og blæst. Fået 5 lam.   4,6 

3 s 749,8 (N) solskin, regn og blæst, nattefrost. Storken er kommet.   4,0 

4 s 754,0 (N) solskin og regnskyer   3,6 

5 sv 758,0 (N) solskin, regnskyer og hagl   4,6 

6 s 761,2 (N) om formiddagen solskin, om eftermiddagen bestandig regn   4,6 
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7 sv 750,6 (N) solskin og regnbyger. I Søllerød kirke.   4,7 

8 nv 753,0 (N) solskin og regnbyger. I Søllerød kirke.    4,5 

9 sv 742,8 (K) først solskin, siden bestandig regn   4,6 

10 sv 734,4 (K) solskin og regn   4,0 

11 n 755,0 (K) sne, regn og kulde med solskin. Kongen rejser til Fredensborg. Bugge viser 

mig kortet over Københavns amt. 

København: ”stærkt snefald ved Frederikshavn” 

  2,3 

12 nø 766,6 (K) solskin og frost   1,7 

13 v 772,4 (K) solskin og frost   2,0 

14 sv 763,0 (K) solskin og frost   3,1 

15 sv 755,6 (K) solskin, frosten er ophørt   4,0 

16 nø 763,0 (K) solskin og forårsvejr   4,2 

17 nø 766,8 (K) solskin og sommervejr. Besøgt justitsråd Anchersen, som havde begyndt 

kaptejn Strikers sympatetiske kur, hvorover de alle havde fået håb. 

  4,3 

18 nø 766,6 (K) solskin og sommervejr   4,6 

19 n 766,4 (K) solskin og en liden grøderegn   4,8 

20 ø 760,0 (K) solskin og regn   4,6 

21 nø 764,4 (K) regn og solskin   5,8 

22 nø 764,4 (K) solskin og varmt   7,5 

23 nø 765,6 (K) solskin og varmt. Kørt rundt om Utterslev sø og konfereret pælene med 

kortet. Til stede var guvernøren, baron Juell, Horn, Hee, kaptajn Striker, Balle 

og en mængde vandinspektører. 

  9,3 

24 nø 765,6 (K) solskin og varmt 10,0 

25 ø 766,4 (K) solskin og varmt 10,2 

26 nø 766,4 (K) solskin og varmt. Spadseret på Volden, træerne var grønne. 10,6 

27 nø 770,0 (K) solskin, blæst og driveskyer. Wessel viste mig sine kort. Fru Hielmstierne 

har småkopper. 

  9,0 

28 nø 769,4 (K) solskin, blæst og køligt   6,5 

29 ø 764,4 (K) solskin, blæst og køligt. I kancellikollegiet behandledes bl.a. aftale mellem 

bønderne på Bøtø på Falster og præsterne vedrørende græsningen, forslag om at 

kongens gårde i København skal betale grundskat etc., forslag om indførsel af 

  6,8 



 158 

fremmed rug og forslag om, at landsbyskræddere forbydes. 

30 sv 757,8 (K) solskin, blæst og køligt. Svalen er kommet. Justitsråd Aagaard og frue samt 

jeg og min kone besøgte magister Skiøtt på Frederiksberg og så ved den 

lejlighed bjørnedans. 

  8,3 

 

April 1765 

Temperatur: 5,4 gr. C 

Tryk: 759,5 mm Hg 

 

 

 

 

 vind tryk  

Maj 1765 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

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

Vejrligsobservationerne 24. -31. maj er endvidere fra orlogsskibet ”St. Croix” på 

Københavns rhed. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. Vindobservationerne 24.-31. maj er dog 

fra orlogsskibet St. Croix. 

temp. 

1 sv 756,8 (K) solskin og køligt vejr   9,5 

2 n 759,4 (N) solskin og køligt vejr   9,8 

3 sv 767,4 (N) kold nordøstenvind, lidt sne og slud, regnskyer, stærk rimfrost om natten. 

Skoven er for det meste sprunget ud. Gøgen er kommet. Alle gæslinger er 

udrugede. I Søllerød kirke, spadseret hjem og siden gået i Dyrehaven. 

  6,4 

4 s 762,4 (N) solskin og mildere luft. Gået til Trørød bro. Kammerbrev om, at kongen har 

approberet forliget mellem mig og Ole Hansen. 

  6,0 

5 sv 760,6 (K) regnskyer, blæst og solskin   6,0 
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6 n 761,2 (K) solskin og køligt, nattefrost. I kancellikollegiet behandledes bl.a. forslag om 

at ophæve pinseferierne ved Sorø akademi. 

  6,7 

7 s 763,8 (K) solskin og mildt vejr. På Borchs kollegium.   6,7 

8 v 761,2 (K) stærk blæst og uroligt vejr   7,3 

9 nv 759,4 (K) solskin og kulde   7,7 

10 nv 755,6 (K) solskin, regn og driveskyer   7,7 

11 n 762,2 (K) solskin og driveskyer. Den 18. april kom over 1000 bønder til Bergen, og de 

brød sammen med byens pøbel ind i stiftamtmandens hus, truede med mord og 

brand, slog ham blå og blodig, afrev hans ridderbånd, holdt vagt over ham om 

natten og tvang ham til at udstede en ordre om, at de skulle have ekstraskatten 

tilbage. Oprøret varede i 3 dage. Der er nu afgået et rescript om, at kongen vil 

sende en kommission derop for at undersøge sagen. 

  7,7 

12 v 762,4 (K) regnvejr. I slotskirken. Skrevet mine tanker om instruksen til kommissionen, 

som tager til Norge. Spist om aftenen hos Ericius. 

  5,4 

13 n 765,2 (K) solskin og kold nordenvind. I kancellikollegiet behandledes bl. a. forslag om 

skole for børn af den reformerte religion. 

  6,0 

14 nø 771,8 (Eriksholm) solskin og varmt. Rejst med min kone til Eriksholm. Nattergalen og 

frøerne høres. 

  6,5 

15 sv 773,8 (Åstrup) solskin og varmt. Rejst omkring og beset bøndernes tilstand i Englerup 

og Ordrup, hvor smedien skal forandres, og hvor bønderne klager over 

forpagtningskontrakten. Efterset Trudsholms bygning og Sonnerup kirke. Været 

hos Christopher på Åstrup og talt med frøken Falchenschiold. 

  7,3 

16 sv 768,0 (Ledreborg) solskin og varmt. Besøgt grev Holst på Ledreborg sammen med 

Seidelin. Den norske post skal være slået ihjel og røvet ved Arendal, postsækken 

kom dog til veje. 

  9,2 

17 nø 768,0 (Kvanløse) solskin, varmt og blæst. Kørt omkring og besøgt de frie bønder i 

Alkestrup, Kvanløse, Søndre Jerløse og Snævre. Ordrupbønderne klager over 

Boas Larsen.  

10,5 

18 sø 772,8 (K) solskin og varmt. Rejst med min kone til København. 10,8 

19 nø 771,2 (K) solskin og varmt 12,2 

20 nv 769,0 (K) solskin og varmt. Lavet kommissoriet og instruksen for Rømeling, 

Cederfeldt og Falsen, som drager til Bergen. I kancellikollegiet behandledes bl. 

a. forslag om, at kornet skal måles, men ikke vejes i Stavanger, og at bønderne 

ved Stavanger må køre deres korn, til hvad købstad de vil.  

13,0 



 160 

21 n 768,0 (K) solskin og varmt. Sået byg. 13,4 

22 nv 759,4 (K) solskin og varmt. Overværet Kratzensteins disputats pro loco vi centrifuga, 

opponenter var Møllmann, Friis, Horrebow og Rotbøll. 

13,7 

23 v 752,0 (N) solskin og varmt. I konceillet behandledes forslag om en ny inddeling af 

ekstraskatten i Danmark og forslag om, at de nationale (soldater) ikke skal i 

fæstning, men ekserceres batallionsvis i september måned på landet. 

12,3 

24 sv 745,4 (13) sv rm grå luft og stærk regn (04) laber grå luft og stærk regn (16) vsv 1 a 2 

rm bygeluft (21) ssv b bygeluft 

(N) regn og koldt vejr med solskin og hagl. Spadseret i Dyrehaven. 

10,5 

25 nv 746,4 (13) nv rm regnbyger (02) sø b bygeluft (03) sø b regnbyger (08) sø rm 

regnbyger (17) vsv rm regnbyger (21) ssv laber regnbyger (23) s laber 

regnbyger 

(N) stærk regn om formiddagen. Spadseret i Dyrehaven. 

10,2 

26 ssv 751,8 (13) ssv m blandet luft (02) ssv laber regnbyger (05) ssv b regnbyger (10) ssv m 

blandet luft (17) ssv rm bygeluft 

(N) stærk regn, solskin og kulde. I Søllerød kirke. 

  9,2 

27 v 755,6 (13) v rm blandet luft (01) sv rm bygeluft (05) vsv m blandet luft (09) nv rm 

blandet luft (17) vnv rm blandet luft (22) v b blandet luft 

(N) solskin, kold blæst og regnskyer. I Søllerød kirke. Spadseret i Dyrehaven. 

  8,5 

28 vnv 760,6 (13) vnv 2 rm blandet luft (05) vnv 2 rm blandet luft (17) nv m blandet luft (21) 

v laber klar luft 

(K) solskin, kold blæst og regnskyer. I Søllerød kirke. 

  7,7 

29 v 765,6 (12) v ll blandet luft (04) v ll blandet luft (05) vnv ll blandet luft (09) var ll 

blandet luft (14) vnv ll blandet luft (17) vnv m klar luft (22) vnv laber blandet 

luft 

(K) solskin, regnskyer og koldt vejrlig 

  9,4 

30 nø 769,4 (13) nø laber blandet luft (01) vnv laber blandet luft (07) nnø laber blandet luft 

(16) nø ll klar luft (21) stille klar luft (24) sv dog mest stille klar luft 

(N) solskin og varmt. Rejst med min kone til Nærum, Sara fulgte med. Uro 

blandt de indrullerede i Bergen over ekstraskatten. 

10,5 

31 n 772,6 (14) n mest stille klar luft (04) sv ll klar luft (09) ø mest stille klar luft (16) stille 

klar luft (17) var klar luft  

(N) solskin og varmt. Spadseret i Dyrehaven. 

11,7 
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Maj 1765 

Temperatur: 9,0 gr. C 

Tryk: 762,5 mm Hg 

 

 

 

 

 vind tryk  

Juni 1765 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

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

Vejrligsobservationerne 1.-3. juni er endvidere fra orlogsskibet ”St. Croix” på 

Øresund. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. Vindobservationerne 1.-3. juni er dog 

fra orlogsskibet ”St. Croix”. 

temp. 

1 ønø 773,8 (N) solskin og varmt. Besøgt justitsråd Lemvig på Ørholm. 

(13) ønø ll klar luft (01) n mest stille klar luft (07) n ll klar luft (17) nnø ll klar 

luft (20) n ll klar luft 

12,5 

2 s 775,6 (N) solskin og varmt. I Søllerød kirke. Kl. 5 gik admiral Rømeling under sejl. 

(13) s ll klar luft (02) ønø ll klar luft (07) ø mest stille klar luft (17) sv laber 

blandet luft (20) v laber blandet luft (23) nv laber blandet luft 

13,1 

3 ssv 774,8 (N) solskin og varmt. Det norske krigsdirektorat udskilles fra det danske og 

laver sine egne indstillinger. 

(13) ssv mest stille blandet luft (01) vnv laber blandet luft (08) stille blandet luft 

(17) var ll blandet luft (21) stille blandet luft 

14,8 

4 sv 772,2 (K) solskin og varmt 16,3 

5 sø 768,5 (K) solskin og varmt. I kancellikollegiet behandledes bl.a. forslag om, at 16,3 
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landmilitsen skal eksercere på landet i 23 dage i september.   

6 ø 765,4 (N) solskin og varmt. Jomfruroserne springer ud. 16,6 

7 n 764,0 (N) solskin og varmt, om aftenen blev det køligere. Begyndt at drikke en 

krukkefuld seidlitzervand. Hørt nattergalen på Kikhanen. 

16,3 

8 s 768,8 (N) solskin og varmt. Spadseret til stranden. Om aftenen hørt nattergalen på 

Kikhanen. 

13,5 

9 v 762,4 (N) solskin og varmt. Spadseret til kirke og hjem igen. 14,6 

10 v 760,8 (N) regnskyer og køligt om aftenen 13,5 

11 nø 758,5 (K) regnskyer  12,9 

12 sv 753,0 (K) regnskyer og et stænk regn. I kancellikollegiet behandledes bl.a. forslag om 

opbygning af Frederikstad, om forbedret indkvartering i Christiania og om 

istandsættelse af vejene. 

11,6 

13 v 750,4 (N) regnskyer med solskin og blæst. I konseillet behandledes bl.a., at de 

nationale (soldater) skal eksercere på landet i september måned og forslag fra 

Magistraten om indførsel af rug fra udlandet. 

12,3 

14 nv 749,6 (N) et stænk hagl og bestandig regn   9,9 

15 v 754,4 (N) solskin og regn. Fået modne jordbær fra Thurahs. 10,0 

16 s 757,4 (N) solskin, regnskyer og varmt. I Søllerød kirke. Hørt nattergalen om aftenen 

på Kikhanen. 

12,5 

17 sv 758,0 (N) solskin, regnskyer og varmt. Hørt nattergalen om aftenen på Kikhanen. 15,0 

18 ø 760,6 (K) regnskyer 15,4 

19 v 764,4 (K) solskin og varmt 12,9 

20 v 765,0 (N) solskin og regnskyer 13,4 

21 v 760,6 (N) solskin og regnskyer. Spadseret i Dyrehaven, til Holte og på Søllerød mark. 13,8 

22 sø 751,8 (N) mild regn om morgenen, stærk dug om natten. Spadseret til Trørød bro. 

Jordbærrene er ved at være modne. De dobbelte og enkelte gule roser står i 

blomst.  

13,8 

23 v 753,8 (N) solskin, regn og blæst 12,8 

24 v 755,0 (N) solskin og regnskyer. Gået til og fra Søllerød kirke. 11,6 

25 v 755,0 (K) regn og solskin 11,3 

26 v 758,8 (K) solskin og regnskyer 11,6 
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27 v 761,8 (N) solskin og varmt. Spist om aftenen på Kikhanen. Nattergalen er holdt op 

med at slå. 

12,8 

28 v 761,2 (N) regnskyer og huul blæst. Roserne begynder at springe ud, og jordbærrene er 

ved at være modne. 

11,6 

29 sv 763,0 (N) regnskyer med et stænk regn samt kulde og solskin 11,9 

30 nv 764,4 (N) solskin og varmt samt frugtbar tordenregn. Gået til kirke og spist til middag 

hos hr. Treschow. 

12,6 

 

Juni 1765 

Temperatur: 13,2 gr. C 

Tryk: 761,4 mm Hg 

 

 

 

 

 

 vind tryk  

Juli 1765 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 nv 763,8 (N) solskin og kulde. Spadseret om eftermiddagen i Dyrehaven. Ole Hansens 

søn antræffer to krybskytter, hvoraf den ene bliver skudt og dør. 

14,0 

2 n 763,0 (N) solskin og varmt. Gået til og fra kirke. 15,0 

3 v 764,4 (N) solskin og varmt. Udkast til forordning om at forbyde almuen at forsamles i 

Norge. I kancellikollegiet behandledes bl.a. foranstaltninger til ekstraskattens 

inddrivelse i Norge og om apoteket i Sorø. 

16,3 

4 v 762,2 (N) varmt vejr, tordenskyer og stærk blæst. I konseillet behandledes tobaksavlen 

i Danmark, der avles 190.000 pund i Fredericia, 20.000 pund i Køge, 12.000 

pund i Nykøbing Sjælland, 11.000 pund i Næstved, 10.000 pund i Slagelse, 

10.000 pund i Saxkøbing, 4.000 pund i Stubbekøbing, 4.000 pund i Roskilde, 

14,6 
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3.000 pund i Skælskør, 1.500 pund i Stege, 1.200 pund i Maribo, 400 pund i 

Holbæk og 1.200 pund i København, i alt 268.300 pund.  

5 v 763,8 (N) solskin og tordenskyer. Spadseret i Dyrehaven. Læst Guldbergs prægtige 

tale over kronprinsens konfirmation. 

12,8 

6 sv 760,6 (N) solskin og siden mild regn 12,8 

7 sv 755,0 (N) regnskyer. Spadseret til Søllerød. 12,5 

8 v 751,4 (N) solskin og regn. Spadseret til stranden. 13,6 

9 s 750,6 (K) solskin og regn. Skrevet til Seidelin om at hjælpe Boas Larsen. 12,9 

10 v 748,8 (N) solskin, stærk blæst og en stænk regn. Rejst igen til Nærum i min nye 

phaeton. Spadseret i Dyrehaven. 

12,4 

11 sv 751,8 (N) uroligt vejr med regn, solskin og driveskyer 11,1 

12 sv 762,4 (N) blæst og solskin 12,1 

13 sv 764,4 (N) solskin, koldt om morgenen, siden varmere. Spadseret i rugmarken. 14,1 

14 s 758,8 (N) solskin og varmt. I Søllerød kirke. Spadseret til stranden. 15,9 

15 nv 755,0 (N) solskin, varmt og regnskyer, om aftenen lynild. Bartholin, begge Ancherne 

og Holt spiste her. Om formiddagen beså de Nymølle, Bredemølle, Fuglevad 

mølle og Ørholm mølle, om eftermiddagen Papirmøllen. 

15,0 

16 s 752,4 (K) stærk tordenregn om formiddagen, om eftermiddagen af og til solskin 12,9 

17 sv 748,8 (K) stærk regn og solskin. Kongen kom til byen. I kancellikollegiet behandledes 

forslag om, at der ikke mere skal plantes tobak, men at købstadjorderne skal 

anvendes til kornavl. 

13,6 

18 sv 746,8 (N) stærk regn og solskin 12,9 

19 v 747,2 (N) regn og blæst og solskin. Spadseret i rugmarken. 12,9 

20 ø 745,6 (N) regn og blæst. Gravet et bassin i engen uden for min have. Jeg betaler Niels 

Christoffersen i Holte årlig 2 mark i leje herfor. 

12,8 

21 ø 750,6 (N) stærk regn, blæst og kulde 12,4 

22 ø 752,4 (N) bestandigt regnbyger 13,1 

23 sø 761,2 (K) vejret forandrer sig til solskin og varme 14,4 

24 ø 761,2 (K) solskin og varmt 14,8 

25 sv 757,6 (N) solskin og varmt 16,6 

26 sv 751,8 (N) solskin og varmt. Horrebow og frue spiste her til middag. 17,3 
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27 sv 753,0 (N) driveskyer og kulde. Spadseret i Dyrehaven. 14,6 

28 sv 758,0 (N) blæst og solskin. I Søllerød kirke. Spist til middag på Kaninholmen med 

Rheder og Bornemann og deres fruer samt Langebech. 

13,6 

29 sv 763,0 (N) solskin og tordenskyer. Spadseret op mod Søllerød. 15,0 

30 sø 764,4 (K) solskin og lummervarmt. Den 12. juli kom orlogsskibet med 

kommissærerne til Bergen. Rømeling sejlede forud med en chalup 10 norske mil 

fra Bergen og var 2½ dag undervejrs i slemt vejr. Han kom tidlig om morgenen 

og skibet om eftermiddagen. Den 13. juli gik tropperne i land. 

16,5 

31 ø 765,0 (K) solskin og varmt med et stænk regn om morgenen 16,9 

 

Juli 1765 

Temperatur: 14,0 gr. C 

Tryk: 756,6 mm Hg 

 

 

 

 

 vind tryk  

August 1765 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 sø 766,2 (N) solskin og varmt 17,9 

2 nv 758,8 (N) solskin og varmt. Været med Brand- og Vandkommissionen ved Utterslev 

sø, hvor der skæres tørv. 

17,9 

3 sv 754,8 (N) solskin og varmt. Sat høet på min eng i 2 stakke. Spadseret i rugmarken. 17,4 

4 nv 751,8 (N) solskin og varmt. I Søllerød kirke. 16,9 

5 v 753,5 (N) solskin og varmt. Kørt en høstak ind. 15,8 
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6 nv 756,2 (K) solskin og varmt. Kørt den anden høstak ind. Anmeldt jomfru Biehls 

”Kiærlige datter”. 

14,9 

7 s 755,0 (N) tordenregn om formiddagen, siden solskin. Min indhegning er på 648 alen i 

omkreds. Spadseret til åen. Kongen er på Bregentved og geheimeråden på 

Gavnø. I kancellikollegiet behandledes bl.a., at Højbro ikke bliver en vindelbro. 

16,3 

8 sv 748,8 (N) regnvejr og torden 16,9 

9 nv 742,4 (N) regnskyer, siden solskin. Stampe og jeg spiste i Birkerød med Hoppes og 

Kløkers. 

16,2 

10 v 750,0 (N) solskin med regnskyer og om aftenen regn 15,0 

11 nv 750,0 (N) solskin, driveskyer og kold blæst. I Søllerød kirke. Spadseret til stranden. 14,4 

12 v 757,4 (N) solskin og driveskyer. Spadseret i Dyrehaven. 13,3 

13 sø 752,4 (K) regnskyer og blæst. Købt 32 læs hø for 3 rdr. læsset. 14,8 

14 s 748,0 (K) tyk luft og stærk regn om aftenen. I kancellikollegiet behandledes bl.a., at 

der ikke mere må plantes tobak, at ingen må føre slaver fra St. Croix uden at de 

har tilladelse fra generalguvernøren, livgarden til fods skal være på 117 mand, 

istandsættelse af renovationsvæsenet, og at islændinge, der dømmes på æren, 

godt må gifte sig.  

15,7 

15 sv 747,4 (N) tyk luft og regn. Fregatten kommer tilbage fra Bergen. 

Trondheim: ” nattefrost mellem den 14. og 15. august” 

16,0 

16 v 749,8 (N) tyk luft og regn. Observeret solformørkelsen. 

København: ”tykke regnskyer” 

15,3 

17 sø 761,0 (N) klart vejr og solskin. Spadseret om formiddagen til Holte. Om 

eftermiddagen besøgt Lemvigs. 

14,7 

18 nø 765,0 (N) klart vejr og solskin. Spist på Kaninholmen med Rheder og Bornemann og 

deres fruer, Langebeck, Augustin, Bork, Hee, Stampe og Haar. 

14,7 

19 nv 764,6 (N) klart vejr og solskin. Besøgt Hunter på Springforbi om eftermiddagen. 14,8 

20 v 763,5 (K) tyk luft og småregn 14,7 

21 nv 760,0 (K) solskin og varmt. Besøgt etatsråd Suhm, der er kommet tilbage fra Norge. 15,8 

22 nv 759,0 (N) solskin og varmt, om aftenen regnskyer. Rugen her i (lands)byen er mejet og 

byggen på min toft. Da enkelte selvejerbønder på Fyn ikke ville betale eksta-

skatten for husmændene, blev en underofficer med 5 mand sat til at inddrive 

skatten, men 150 bønder forsamlede sig og drev dem tilbage. Siden blev et korps 

på 24 mand sat ind. De sårede 3 bønder dødeligt, hvorefter alt faldt til ro. 

16,2 
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23 s 758,8 (N) solskin og varmt. Spadseret til Søllerød og besøgt hr. Treschow. 14,7 

24 v 753,0 (N) regnskyer, blæst og solskin. Spadseret til stranden. Anmeldt jomfru Biehls  

”Forelskede Ven” og ”Listige Optrækkerske”. 

16,0 

25 nv 763,0 (N) solskin og varmt. Spist middag på Kaninholmen med Sevel, Langebeck, 

Schiønning, Dass, hr. Treschow og datter. Agent Borre køber Lemvigs gård for 

2.300 rdl. og 700 rdl. for besætningen. 

15,3 

26 sø 764,0 (N) solskin og varmt. Opbundet 30 traver byg på min toft. Spadseret i 

bygmarken. Vindelbroen og bænkene uden for haven er lavet færdige. 

16,0 

27 sø 758,0 (K) solskin og varmt. Kørt byggen ind. 18,0 

28 nv 756,4 (K) meget stærk hede. I kancellikollegiet behandledes bl.a. foranstaltninger mod 

pesten i Konstantinopel og Smyrna. 

18,5 

29 n 758,0 (N) solskin og køligt vejr, stærk dug om aftenen. Anmeldt på ny mademoiselle 

Biehls to komedier.  

16,3 

30 sø 755,6 (N) tyk luft og blæst 

Trondheim: ”koldt vejr i sommer i Trondheim” 

15,9 

31 nv 754,8 (N) om formiddagen regn og tyk luft, hørt torden langt borte. Spadseret i Holte 

skov. 

16,5 

 

August 1765 

Temperatur: 15,9 gr. C 

Tryk: 756,0 mm Hg 

 

 

 

 

 vind tryk  

September 1765 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

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

Vejrligsobservationerne 26.-30. september er endvidere fra orlogsskibet ”St. 

Croix” på Københavns rhed. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

temp. 
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oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. Vindobservationerne fra den 26.-30. 

september er dog fra orlogsskibet ”St. Croix”. 

1 s 757,6 (N) solskin og varmt. I Søllerød kirke. Spist til middag på Kaninholmen med 

Langebeck, hr. Fischer og hans 2 døtre. 

17,9 

2 v 756,8 (N) regnskyer og varmt. En stor halo eller ring omkring månen om aftenen. 17,6 

3 sv 760,0 (K) solskin og blæst 17,1 

4 sv 760,0 (N) solskin og regnskyer 18,2 

5 sv 756,4 (N) tyk luft og regn. Begyndt at køre tørv ind. 17,9 

6 v 761,0 (N) solskin og huul blæst, sydøstenvind 15,9 

7 sv 754,8 (N) solskin og blæst med driveskyer 16,5 

8 v 759,0 (N) solskin og kold blæst, nattefrost. I Søllerød kirke. 14,4 

9 nv 765,2 (N) solskin og meget kold blæst. Læst ”The description of Kamtschatka” færdig.  13,1 

10 v 766,8 (K) solskin og kold blæst. Svaret jomfru Biehl på hendes billet vedrørende 

noget, som M. Treschow på sin farbroders auktion havde udtalt om hendes 

komedier. 

13,2 

11 sv 757,2 (K) solskin og koldt. I kancellikollegiet behandledes bl.a., at ingen må handle 

med slaver, forslag om kornmagasin i København, forslag om at danske 

bønderkarle, som antræffes i Holsten uden pas, skal indrulleres i kavaleriet, at 

prokuratorer ikke må møde ved politiretten i Helsingør, at stadsphysicus skal stå 

for obduktioner, at delinkventers transport til Findmarken skal bekostes af 

Handelskompagniet, at byskatten i Århus ikke skal indkræves af militæret, at to 

fanatiske kvinder, som prædikede, skal indsættes i Børnehuset. 

14,1 

12 v 761,0 (N) solskin og koldt 12,7 

13 nv 761,2 (N) solskin og koldt og et stænk sne. Spist til middag hos Thurah med hr. 

Treschow og dennes datter og ældste søn. 

12,2 

14 n 766,2 (N) solskin og koldt 11,7 

15 v 763,5 (N) tyk luft og regn om aftenen.  I Søllerød kirke, hvor hr. Treschow viede 

skovfoged Jens Pedersen i Rundforbi. Spist til middag på Kaninholmen med 

Suhm og frue, Stampe, Langebeck, Bork, hr. Treschow og dennes ældste søn og 

datter. 

11,1 

16 sv 756,8 (N) tyk luft og et stænk regn af og til 12,1 
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17 v 746,2 (K) solskin og driveskyer 12,7 

18 v 745,6 (K) solskin og driveskyer 11,5 

19 sv 746,2 (N) solskin og driveskyer med nogen regn 10,2 

20 v 745,6 (N) solskin og regn, om aftenen nordlys, om natten frost. Begyndt på 

indhegningen.  

10,1 

21 ø 750,6 (N) solskin. Hammer lavede tegning af toften.   9,7 

22 n 758,8 (N) nattefrost, solskin og kold nordvestenvind   9,7 

23 sv 746,4 (N) om morgenen regn, siden solskin og blæst. Hammer afstak alléerne på min 

toft. 

10,2 

24 n 744,4 (K) regn af og til dagen igennem 10,4 

25 n 763,0 (K) solskin, om aftenen regn 10,5 

26 ønø 764,8 (16) ønø m blandet luft (03) ønø 2 rm blandet luft (18) ønø m blandet luft 

(N) solskin og kold blæst. Orlogsskibet kom hjem fra Bergen (JER fmt. ”St. 

Croix”), men garnisionen blev der.  

10,0 

27 nnø 771,0 (14) nnø m klar luft (01) nø m klar luft (09) nnø m klar luft (16) nnø m regn (21) 

nv m regn  

(N) stærk nattefrost, siden solskin. Spadseret til Holte. 

  9,2 

28 vnv 765,0 (13) vnv m blandet luft (01) vnv m regn (04) vnv m blandet luft (16) vnv m 

blandet luft (21) nv m blandet luft (23) n m blandet luft 

(N) solskin og regn. Plukket nødder i Holte skov. En stor ring omkring månen 

ligesom den 2. september. 

  8,6 

29 ssø 769,4 (14) ssø ll (03) sø m blandet luft (04) sø ll tåget (16) ssø ll blandet luft 

(N) solskin. I Søllerød kirke. Plukket nødder i Holte skov. 

  9,0 

30 s 758,0 (13) s mest stille blandet luft (05) ssø ll blandet luft (08) stille blandet luft (17) s 

1 a 2 rm blandet luft 

(N) nattefrost, solskin og blæst. En rødbede i min have vejede 2 pund, var 2 

kvarter lang og 2½ kvarter tyk. 

  9,1 

 

September 1765 

Temperatur: 12,6 gr. C 

Tryk: 757,6 mm Hg 
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 vind tryk  

Oktober 1765 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

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

Vejrligsobservationerne 1.- 10. oktober er endvidere fra orlogsskibet ”St. Croix” 

på Københavns rhed og under varpning ind i Flåden. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. Vindobservationerne 1.-9. oktober er 

dog fra orlogsskibet ”St. Croix”. 

temp. 

1 sv 745,2 (14) sv m regn (04) s m regn (17) vsv m  

(K) regnvejr 

10,5 

2 ssv 744,4 (13) ssv m (04) vsv m (16) s 2 a 3 rm regn (20) sø 2 a 3 rm regn 

(K) solskin, siden stærk regn om natten. I kancellikollegiet behandledes bl.a. 

forbud mod at handle med slaver, møllerne ved Mølleåen fordeles mellem 

præsterne i Lyngby og Søllerød og forslag om indførsel af korn og jern fra 

udlandet. 

10,5 

3 vsv 736,0 (11) vsv rm regn (04) sv rm regn (09) v rm regn (16) sv rm blandet luft 

(N) regn og solskin 

11,4 

4 sv 741,8 (13) sv rm blandet luft (06) sv rm blandet luft (16) sv m blandet luft (19) ssv m 

blandet luft 

(N) regn og solskin. Gået til Holte. Min kilde blev renset. 

11,2 

5 øsø 738,0 (13) øsø rm regn (01) ssø m blandet luft (04) ssø rm regn (10) øsø rm regn (16) 

nø b tyk luft regn (22) nv b tyk luft regn  

(N) regn og solskin 

10,9 

6 ssv 755,2 (13) ssv laber blandet luft (01) v b tyk luft og regn (04) vsv laber blandet luft 

(10) sv laber blandet luft (16) s m blandet luft (21) sø m blandet luft 

11,2 
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(N) solskin og mildt vejr. I Søllerød kirke. 

7 sø 751,4 (13) sø m regn (04) sø m regn (17) sv b tyk luft 

(N) regnvejr. Skrevet til kammerherre Gram om Askebakken og lindetræer. 

11,0 

8 sv 750,0 (14) sv b tyk luft regn (05) sv b tyk luft regn (17) sv m regn (23) øsø m regn 

(K) regnvejr 

10,8 

9 sø 760,0 (13) sø m regn (05) ø m regn (15) ssø m grå luft regn (18) s m grå luft regn 

(K) regnskyer 

  9,8 

10 sv 756,8 (03) sv laber blandet luft (04) ssv laber blandet luft 

(N) regnskyer 

  9,5 

11 sv 752,2 (N) regnvejr. Skrevet Jacob gårdskarls skudsmål. 

Trondheim: ”meget regnrig periode i Trondheim” 

10,2 

12 sv 745,6 (N) regnvejr og storm med solskin ind imellem   9,2 

13 sv 749,4 (N) solskin og regnskyer. I Søllerød kirke.   8,9 

14 v 738,5 (N) bestandig regn og blæst. Plukket den sidste mosrose.   8,9 

15 v 738,8 (K) solskin og stærk blæst. Skrevet til biskoppen, at min gårdskarl Peder 

Jochumsen fra Skåne, som havde tjent Gleerup i 2 år og i den tid ikke været til 

alters, måtte uden offentlig afløsning i Helliggejst sogn antages.. 

  7,9 

16 v 749,4 (K) solskin og blæst   7,7 

17 v 753,5 (K) tyk luft   6,8 

18 v 744,4 (N) regnvejr, om eftermiddagen stærk blæst   8,8 

19 nø 759,0 (N) solskin og mildt vejr. Nedplukket frugten, hvoraf vi har en mængde.   6,9 

20 sø 762,4 (N) blæst og driveskyer. I Søllerød kirke.   7,4 

21 sv 758,0 (N) varmt og fugtigt vejr og småregn   9,2 

22 sv 758,5 (K) varmt og fugtigt vejr   9,8 

23 nv 752,6 (K) varmt og fugtigt vejr. I kancellikollegiet behandledes bl.a., at forterne i 

Guinea blev overdraget til direktionen for slavehandelen. 

10,5 

24 sø 750,2 (N) varmt og fugtigt vejr   9,5 

25 uvis 752,2 (N) varmt og fugtigt vejr. Givet Ole Hansen 20 rdr. til hans brønd. Begyndt at 

plante hasseltræer ved rækværket. 

10,4 

26 sv 758,0 (N) varmt og fugtigt vejr. Kontrakt med Jens West om udleje af Skyttehaven for   9,3 
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40 rdr. fra den 1. maj 1766. 

27 v 755,2 (N) solskin og nordvestlig blæst. I Søllerød kirke.   9,3 

28 v 756,2 (N) solskin og regn   7,4 

29 sv 750,6 (K) tyk luft og regn. Rejst til byen med min kone for at blive dér i vinter.   8,2 

30 sv 739,8 (K) regn om natten, siden solskin. I kancellikollegiet behandledes bl.a forslag 

om straf til dem, der stjæler brænde i skoven. 

  6,9 

31 sv 741,0 (K) solskin og blandet. Professor Guldberg besøgte mig og gav mig sit skrift om 

den naturlige teologi. 

  5,4 

 

Oktober 1765 

Temperatur: 9,2 gr. C 

Tryk: 749,8 mm Hg 

 

 

 

 vind tryk  

November 1765 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

Observationerne er foretaget i København. 

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 s 736,8 Regnvejr  5,1 

2 ø 738,8 Regnvejr. Indhegningen er færdig, der er brugt 158 fag og 7 fag til den lille 

have. 

5,7 

3 n 752,4 Regnvejr 5,4 

4 s 753,8 Regnvejr 5,6 

5 s 759,8 Mildt vejr. Folkene kom ind fra Nærum. Læst Guldbergs naturlige teologi 

færdig. 

6,1 
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6 sv 761,4 Mildt vejr og solskin 6,2 

7 sv 762,6 Mildt vejr og solskin 5,9 

8 s 754,8 Ruskvejr med regn og blæst, men mildt 6,1 

9 sv 752,2 Ruskvejr med regn og blæst, men mildt 6,1 

10 s 756,8 Regnskyer og mildt vejr 6,6 

11 sv 766,4 Regnskyer og mildt vejr 6,7 

12 sv 769,4 Solskin og mildt vejr 7,2 

13 sv 765,6 Fugtigt og mildt. Brev fra Kammeret om, at jeg har rådighed over min skov, og 

at jeg får 60 stk. lindetræer (ifølge Nystrøm tilhørte skovene i Københavns amt, 

selv de mindre skovholme, der lå til private ejendomme og lyststeder, alle 

kongen. Undertiden fik dog ejerne, navnlig når det var velfortjente mænd, 

sådanne skovstykker overladt. Ligesom Luxdorph fik fri rådighed over sin lille 

skov, således fik Colbjørnsen ejer af Nærumgård i 1783 et betydeligt større 

skovstykke på sin grund ved Nærum by). Skrevet min betænkning om herrn-

hutterne må forblive i Tranquebar. 

6,9 

14 n 768,0 Tåget og fugtigt vejr. Ildløs i Lille Købmagergade. 6,6 

15 v 772,4 Tåget og mildt vejr. Været med Bork og Bartholin henne og se den høje mand 

ved navn Gilli. Han forsikrede, at han ingen smerte havde haft, mens han 

voksede (ifølge Nystrøm levede erindringen om denne usædvanligt høje 

italiener, der lod sig vise frem for penge, i mere end en menneskealder. Om ham 

er det, at den bekendte anekdote fortælles, at han en aften tændte sin pibe ved en 

gadelygte; en vægter, der stod på en stige for at gøre lygten i stand, var ved at 

styrte ned af skræk og troede, at det var selveste Lucifer).  

6,2 

16 sv 773,8 Tåget og mildt vejr 6,5 

17 s 775,2 Vandkoldt 5,9 

18 v 767,4 Vandkoldt, nattefrost. I kancellikollegiet behandledes bl.a. forslag om, at de, der 

nedbryder jorddiger, skal straffes som for vold, og at ingen slaver må antages til 

fæstningerne i Vestindien. 

4,7 

19 nv 757,4 Nattefrost, solskin, hagl og sne 4,2 

20 n 758,0 Stærk frost og sne 1,5 

21 v 761,2 Stærk frost og sne 0,5 

22 v 761,4 Tøvejr. Kongen kom til byen og var siden af og til syg. 2,2 

23 v 756,4 Tøvejr 4,4 



 174 

24 v 764,4 Fugtigt vejr. Om aftenen hos Hielmstiernes med Rheder, Suhm og fruer, begge 

Carstensens, kaptajn Morgenstierne og Brun.  

5,1 

25 v 762,4 Solskin og fugtigt vejr 4,5 

26 s 764,8 Solskin og klart. Inspektør Hurtigkarl dør (ifølge Nystrøm var han 49 år, 

inspektør ved Sorø akademi og fader til den kendte retslærde og legatstifter 

Hurtigkarl). 

4,6 

27 s 762,6 Solskin og frost 4,4 

28 sv 761,2 Solskin og frost 4,1 

29 s 761,2 Solskin og frost 4,2 

30 sv 759,8 Solskin og frost 4,0 

 

November 1765 

Temperatur: 5,1 gr. C 

Tryk: 760,6 mm Hg 

 

 

 

 

 vind tryk  

December 1765 

 

Vejrligsobservationerne er fra Bolle Willum Luxdorphs dagbog. 

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

Døgnets temperatur er skønnet for hele Danmark på baggrund af 

observationerne fra observatoriet på Rundetårn gengivet i Peder Horrebows 

afhandling ”Tractatus historico-meteorologicus” (1780). 

Lufttryksobservationerne er for København og gengivet i ”Tractatus…”. De 

oplyste lufttryksobservationer har jeg efterfølgende korrigeret. 

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

årgange af ”Dansk historisk Almanak”. 

temp. 

1 nø 767,2 (K) solskin og frost  1,8 

2 sø 771,4 (K) solskin og frost  1,6 

3 sv 775,0 (K) solskin og frost  1,9 

4 sv 773,8 (K) solskin og frost. Officererne laver optøjer på Komedien ved afspilningen af  1,3 
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”Den forelskede Ven” (af Charlotte Biehl). 

5 uvis 769,0 (K) solskin og frost  0,9 

6 ø 767,4 (K) solskin og frost  1,1 

7 s 758,0 (K) solskin og frost  1,1 

8 sø 744,0 (K) frost og sne. Horrebow besøgte mig.  0,9 

9 n 739,8 (K) frost og sne  1,2 

10 v 743,0 (K) tøvejr  0,9 

11 nø 734,0 (K) tøvejr  1,3 

12 n 742,4 (K) tøvejr  1,1 

13 nv 751,2 (K) frostvejr  0,1 

14 v 758,5 (K) frost, tåge og solskin -1,3 

15 nv 766,4 (K) frost, tåge og solskin. Besøgt Hielmstierne om aftenen, da vi kørte hjem 

derfra, væltede kusken os i porten, dog gud ske tak, uden at vi kom til skade. 

 0,3 

16 v 767,4 (K) imellem frost og tø  1,1 

17 v 760,0 (K) tøvejr. Berger har fået værelser på slottet (JER som følge af kongens 

tiltagende sygdom)  

 3,3 

18 ø 770,0 (K) frostvejr  1,7 

19 nv 759,8 (K) tøvejr  3,4 

20 v 755,6 (K) tøvejr  3,6 

21 sv 751,4 (N) tøvejr  3,1 

22 sø 754,4 (N) regn og sne. I Søllerød kirke.  2,2 

23 nø 766,4 (N) frostvejr og solskin. Gennemlæst sagen om Utterslev sø.  0,1 

24 nv 761,8 (N) tøvejr  1,6 

25 sv 749,4 (N) regnvejr. I Søllerød kirke.  2,3 

26 nø 756,8 (N) stærk frost og nordøstlig blæst. I Søllerød kirke. -0,1 

27 nø 766,8 (N) stærk frost og nordøstlig blæst. I Søllerød kirke. -3,2 

28 nø 771,4 (N) solskin og frost -1,9 

29 nø 772,4 (N) stærk frost, 2 grader under frysepunktet og solskin. I Søllerød kirke. Der 

blev bedt fra prædikestolen for kongens liv. Han har vattersot både i brystet og 

underlivet, gigt og sort gulsot og trøske. Han er blevet tappet. 

-2,6 
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Korsør: ” stærk frost og nordøstlig vind” 

30 uvis 777,4 (N) stærk frost og solskin 

Korsør: ” nordnordvestlig vind og tynd is på Storebælt” 

-2,1 

31 uvis 777,2 (K) stærk frost og solskin -2,8 

 

December 1765 

Temperatur: 0,8 gr. C 

Tryk: 760,6 mm Hg 

 


