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Rolf Guttesen:Vejret på Norderøerne 1830-1903.
Uddrag af Indberetninger om vejrlig, fårs og køers trivsel, væksten af græs, korn
og kartofler.
Kilde: Indberetninger fra Norderøe Syssel i henhold til Amtsordre af 23. November 1830. Udstedt af
Amtmand F. Tillisch.
Lokalisering av keldu: Føroya Landsskjalasavn.
Árini 1876-1903 eru løgd út á heimasíðuni: History.fo. Frí atgongd.
Alment
1830
30-31
1831

(Sneskred. Sneløs vinter??)
Sommer- og Efterårsstorme

31-32

Vinterstorme. Uroligt forår

1832

.

32-33

Mild, næsten sneløs vinter.

1833
33-34

1834
34-35

Græsvækst-Hø
Misvækst. Lidet hø

Får

God græsvækst, af det
bedste

Lammetal godt middelår
Middel

Græsvækst ringe, nogle
steder middel

I bedste stand, få lam døde
Græsvækst middel eller
bedre

Godt forårsvejr. Februar og
marts storme, 26. febr.
orkanagtig storm. Ustyrligt
vintervejr
Vedvarende godt og tørt
sensommervejr og høst
Skred ved Viderejde
Vinter med vedholdende frost
og kulde. Huse skadet af

Lammetal godt, slagt middel

Græsvækst fortrinlig god

Gengivet på dansk, da originalen er på
dansk. Som hovedregel er dokumentets
sproglihed bevaret og overført.
( ) betyder: informationer er overført fra
efterfølgende halvaars indberetninger.
Enkelte indberetninger findes ikke i
arkivet, mangler.
Grønne række: Sommer
Hvide rækker: Vinter

Køer

God forfatning
Tilstrækkeligt foder
God stand

Korn

Kartofler

Korn fortrinligt,
tidligere modent
end nogensinde før.

God og bedste
frugt

Kornet ujævnt,
størstedel ikke
modent: ringe
middelår

Kartofler ikke
gode

Korn middel til over
(temmelig god)

Ikke frugtet vel.
(kartofler ringe)

God men ikke
megen. Agre var
tykvoksne

Kun mådelig

God stand.
Tilstrækkeligt kofoder

Fåretal stort, slagt skikkeligt.
Slagtet blev godt
Læmming ikke så god

God stand. Tilstrækkeligt
kofoder.

I almindelig god stand. Slagtet
mindst middelmådigt
(var middelm. Godt)
Endnu i temmelig god stand

I sædvanlig god stand
Endnu i god stand
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1835

35-36
1836

36-37

1837
37-38

vinterstorme. På Blankeskåle
blæste høstakkene bort. Vejr
hindret fiskeriet.
Ugrødsomhed og utimeligt
veir hersket hele sommeren.
Mildere vejr fra midten af
september. Fulgt af uvejr og
regn fra øst. 23. sept.
Jordskred på Mule, Skard og
Skåletofte
Isslag og hårdt vejr,
brænding. Ugunstigt vejr til
Vårfiskeri. Men senere bedre
Dårligt grovejr siden juni.
Overordentligt stærkt regnvejr
23. juni, fjeldskred og
elvebrud.Tør høst, kulde
tildels med frost
Ikke mange sneskred, men
sneen ligger længe. Storm i
februar beskadiger huse,
men ellers ikke mange
storme
Tåge og regn i flere uger i
kornmodningstiden

I mådelig stand. Slagtet vil
blive 1/3 mindre end de 2
foregående år

I god stand. Men må
formindskes pga
hømangel

Forventes under
middel.
(Overalt meget
ringe). Kun ringe
menneskeføde

Middelmådig eller
ringere

Stort affald pga hård vinter

Pga fodermangel delvis
fodret med korn

Bruges til kvæget

Overalt ringe

Slagtet vil blive ½ mindre end
de forrige år. ¼ mindre end
sidste år. Antal formindsket.
(Slagtet middelmådigt fedt)

Mindsket med 1/7, men
ikke i god stand pga
fodermagnel

Har mindre kerne
end sidste år.
Ringere end i 1835.
Mangel på
sædekorn

Ganske liden
frugt. (Liden og
slet)

Mindre besætning, men i
middelmådig stand

Mindre bestand, men
slette udsigter

Græsvækst og
høbjergning god

Ikke i god stand, men slagt
forventes bedre end de 2
sidste år
Slagtet almindelig godt, visse
steder fortrinlig fedt. I god
stand, men ikke fuldtallig

Mådelig til ringe.
(Middelmådig dels
ringere)

Mådelig eller
ringere. (Bedre
end forrige år)

Græsvæksten var ringe

Omtrent som forrige høst, antal
større. (middelmådigt godt)

Ikke i god stand,
besætning blev endnu
mindre end forrige år
Ikke i god stand,
besætning mindre end for
3 år siden.
Tilstrækkeligt foder
I dårlig stand

Ringe

Ikke god, men
bedre end de
foregående år.

Ikke i god stand

Mangel på
sædekorn

Græsvækst ringere end
sidste år, men alt blev
bjerget

Ikke mange sneskred.
Godt fiskeri i marts.

1838
38-39

Usædvanlig ringe
græsvækst. Meget hø
ubjerget i slutningen af
september. Høet
bedærvet

Vedholdende streng vinter.
Sneskred. På Husum
sneskred og elvebrud.
Stormvinde har raset, en del
udhuse beskadiget

Udsigt til betydeligt affald
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1839

Høbjergning ikke færdig 1.
okt.

39-40

Vedvarende godt vejrlig

1840

Sommeren særdeles våd og
også kold. Tørv først bjerget i
september. Udsigt til
tørvemangel!
Godt fiskeri. Mildt forår

Dårlig græsvækst, ikke
bjerget ved septembers
udgang

1841

Kold og ugrødsom sommer.
Storme og regn

41-42

Hård vinter med sne og
sneskred

1842

Mildt og grødsomt forår og
sommer. Godt høstvejr

Græsvæksten den
mindste. Høbjergning sen
pga veiret
Liden græsvækst og
endnu misligere
høbjergning
Græsvækst overalt god
Høbjergning betimelig
færdig

42-43

Streng vinter med frost og
kulde. Atter sne sidst i marts

1843

Streng vinter og forår. Storme
i august

40-41

Bedre græsning end
sidste åringer

Ringere end i forrige høst.
Besætning og slagt mindre
(Næppe middelmådigt godt.
Antal endnu ufuldkomment)

Middelmådig Stand

I god stand

Temmelig god stand,
også mht foderet, men
høet er kraftløst. Mindre
mælk
Middelmådig stand

I bedre stand end forrige høst.
Antal er 1/3 højere., men ikke
federe
Slagtet var mere og bedre end
foregående. Ikke mangge
savnede i løbet af vinteren
I temmelig god stand. Slagtet
forventes at blive 1/8 mere,
men ikke bedre
Slagtet var af middelmådig
godhed. En betydelig del tabt
ved sneskred
Middelmådig stand. Slagtetal
vil blive mindre, men slagtet
federe end før

Tallet var mindre end i forrige
høst. Fårene svækkede pga
vintervejret
Græsvækst middel til
ringere

I mådelig stand. Slagtetal vil
blive 1/6 mindre. Godhed
næppe middel

Bedre end forrige
år, men næppe
middelmådig god
(størstedelen
brugelig til sæd og
spise, men liden
kærne)

Noget bedre end
sidste år, om end
ikke almindelig
god

Kan ikke bruges til
sæd eller spise

Mådelig til slet

Middelmådigt stand.
Foderet ventes at
strække da foråret er
mildt
Middelmådig stand

Høsten var den
ringeste siden 1834

Det ringeste. Sæd
fra Ørkenøer gav
intet

Korn og halm
skadet af storm

Atter i ringere stand.
Besætningen blev formindsket. Foderknaphed
Middelmådig stand pga
græsvæksten sidste år

Overalt ringe, ej
tjenlig til menneskeføde eller sæd
Af bedste bonitet.
Færdig inden 30.
sept.. Mindre
dyrket, agre
tyndvoksne. Bedste
siden 1834
Den bedste om ikke
den rigeste

Forventes bedre
en de foregående
år.
Middelmådig god

I god stand, men pga
foderknaphed årene
forud, endnu ikke
fuldkommen.
I temmelig god stand

God i tyndvoksne
agre. Noget
beskadiget af storm

Temmelig god

God eller den
bedste.
Tegner ikke til
god frugt.
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43-44
1844

Vedholdende strenghed, men
forårsvejr sidst i marts. Godt
vinterfiskeri.
Koldt og tørt forår og
sommer. Rå luft og væde i juli
og august. Fisk kunne ikke
tørres

44-45

Ikke hård vinter

1845

45-46

Græsvækst såre liden,
Haugegræs fordærvedes
af orm.

Græsvækst i
almindelighed temmelig
god
Særdeles mild vinter, men
forværret vejr i marts

1846

46-47

I mådelig stand. Tallet mindre,
næppe middelmådig godhed

Græsvækst var god,
nogle steder fortrinlig
Vinter særdeles mild

1847

47-48

Vinter om ikke mild, så fri for
sne og sneskred

1848

Ugrødsom sommer. Fugtigt i
høbjergningstiden

Græsvækst var fortrinlig
god
Græsvæksten lige god
som forrige år. Høbjergningen trak ud, nogle
steder over 1. oktober
Græsvæksten var
særdeles god.
Høtørringen var langsom.
Liden græsvækst. Sen
høbjergning

Ikke i god stand, men tallet vil
blive 1/10 større. Godhed
ringere.

I middelmådig god stand.
Nok foder hvis foråret
fortsætter
I temmelig god stand,
men tallet må sættes ned
pga græsvæksten.

og sørøg. Godt
middelår
Var god, nogle
steder som året før.

Ringe til ringeste.

Kun mådelig, da
agrene var
tykvoksne. Ej tjenlig
til sæd, heller ikke
på Svinøe
Ikke god, det
bedste af
middelmådig kval.

Heller ikke god

I middelmådig stand.
Tilstrækkeligt foder

Godt middelår

Ikke ringere (end
godt middelår)

I middelmådig stand og
tilstrækkeligt foder

Vel middelmådig
god

Omtrent ligeledes

I temmelig god stand.
Tilstrækkeligt foder

Agre tyndvoksne,
kvantum lille, men
bonitet god. Godt
middelaar
Middelmådig

Kun mådelig frugt,
kartoffelsyge

Agre tyndvoksne,
kvantum lille, men
bonitet god overalt

Frugter
middelmådigt,
dog ingen sygdon

God bonitet, nogle
steder bedste

Mådelig, nogle
steder mindste
frugt
Ringe, måske
ringeste frugt

Slagtet var ringe til ringeste
kvalitet. Haugeparter med omr,
Troldenæs, måtte hjælpes med
hø.
Ikke i god stand, bestand
under normalen, slagtetal som
i forrige høst, men kvalitet
bedre.
I temmelig god stand, men
forventning pr 1. april ikke god
pga vejret
I god stand, men antallet var
mindre. Middelår. Slagtet
forventes at blive godt.

Middelmådig stand

Slagtet var temmelig godt,
nogle steder særdeles godt
I nogenlunde god stand,
besætning tildels endnu
manglende, men slagtetal
højere end sidste år. Slagtet
forventes almindelig godt
Slagtet middelmådig godt,
nogle steder ringere. Får i
temmelig god stand.
Besætning i god stand, tallet
mindre, slagtet ikke bedre end
forrige høst pga vejret

Besætning i temmelig god
stand
I temmelig god stand,
ikke fodermangel

I nogenlunde stand. Ikke
hømangel, men dårlig
kvalitet
Besætning i god stand,
men må sættes ned

Udsigt til ringe
bonitet, kun en del
brugelig til føde og

Middel til ringere

Ringeste frugt
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48-49

1849

Vinter med stormskader,
hvilket i en del år ikke har
været almindeligt.
Vedholdende strengt
vintervejr og frost, Is.
Dårlig vinter og forår, kold
sommer, tør høst, god
høtørring

Slagtet var ringe til
middelmådigt.
En del tabt pga Is, fårene
svage

I mindre god stand,
måtte formindskes. Udsigt
til knaphed eller mangel
på foder

Usædvanlig kold og
ugrødsom sommer.
Ringe græsvækst

Besætning i middelmådig
stand, tallet middelmådigt, men
mindre end året før, slagtet
magert, måske det ringeste

Ikke i god stand, pga lidet
og dårligt foder sidste
vinter. Kun lidt mælk.
Tallet må sættes ned

Ikke høstet pr 1.
okt. Udsigt til ringe
udbytte

Ikke gode
udsigter

Græsvæksten
middelmådig god , nogle
steder bedre. Høtørring
god

I nogenlunde stand, slagtetallet
middelmådigt og lidt bedre end
forrige høst. Slagtet fuldt så
godt som sidst

I middelmådig stand

Er vel indhøstet,
udseende til
mådelig bonitet,
men lidt bedre end
de to sidste år,
egnet til føde
Var ubetydelig ,
men boniteten lidt
bedre end sidst,
men ikke ret god
frugt
Ventes bedre end 3
sidste år. Ikke
høstet pr 1. okt.

Forventes lidt
bedre end forrige
år

49-50
1850

Mangler
Middel sommer, tørt efterår til
høbjergning

50-51

Vinteren var særdeles mild

Græsvæksten sidste høst
var temmelig god.
Høtørringen lykkedes vel

Slagtet var temmelig godt, på
enkelte steder det allerbedste.
Besætning i god stand

Ikke??? i god stand. Ikke
frygt for fodermangel

1851

Kold forsommer, godt
augustvejr til høtørring

Græsvæksten ringe.
Lidet men godt hø

God stand, slagtetallet det
meste, slagtet forventes godt

I nogenlunde stand, men
tallet må sættes ned.

51-52
1852

Mangler
Mangler
(fugtig høst)
Ikke megen sne, men frost

(god græsvækst, våd
høst)

(slagtet var temmelig godt, til
det bedste)
I god stand, men en del døde
af ”vand”

52-53

sæd.
Var af ringe bonitet,
kun til dels tjenlig til
føde og sæd

Liden græsvækst,
langsom og ringe tørring

1853

Kold sommer, tørt i august.
Efterår og tidlig vinter meget
mildt

Græsvækst ringe. Men
høets kvalitet den bedste

53-54

Ingen sne, men vedvarende
storm og kulde. Januar til

Høet var lidet, men
efteråeret meget mildt,

I mådelig stand, mange døde i
forår og sommer. Tallet middel,
men slagtet ikke godt, tegner til
det allerringeste
Slagtet var kun middelmådigt til
allerringeste. Nu udmarvede

Af ringe, om ikke
ringeste frugt

Ikke nævnt

Ventes fuldt så
god som forrige år

I god stand, fodermangel
frygtes ikke, men høet er
mindre kraftfuldt end
sædvanligt
Er i god stand, men pga
lidet foder må en del
slagtes.

Var næppe
middelmådig god

Ringere, delvis
pga sygdom

God, om ikke just
den bedste

God, men
forringet af
kartoffelsyge

I nogenlunde stand. Køer
gik længe ude, nogle

Vel middelmådig
god

Ikke bedre,
bedærvede af
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1854

54-55

1855

april vedvarende vestlige
storme. Husskader. 14 dage
med godt fiskevejr i
december, ellers ingen.
Storme i høbjergningstid.
(Tillige fugtigt. Stærkt uvejr
22. og 23. juli)
November til april næsten
uafbrudt sne og frost.
Fiskevejr i januar og februar,
men ugunstigt i april. Ingen
mindes så stærk og
vedholdende frost som denne
vinter
Koldt forår, kølig sommer, tørt
efterår

55-56

Vinter særdeles mild.
Efterår oog vinter med godt
fiskevejr

1856
56-57

Mangler
Stormfuld og hård vinter. Om
vinteren dårligt fiskevejr

1857

57-58

køer græssede længe
ude

pga kulde.

steder indtil jul. Alligevel
knapt hø.

Græsvækst overalt god.
Græsorm i haugen
Høbjergning gik
langsomt, en del blæst
bort.
Langsom og slet tørring
af høet i efteråret

I middelmådig stand ,
betydeligt affald i foråret. Tallet
mindre end i fjor, og slagtet
ikke bedre, kun middelmådigt
godt
Slagtet middelmådig godt, ikke
stort affald trods streng vinter.
Men fårene svækkede

I temmelig god stand .

Middelmådigt år

Frugter ikke vel.
Sygdom

Antal i nogenlunde stand.
Køerne giver liden mælk

Middelmådig god,
men enkelte steder
ringere

Ubetydelig,
fordærvedes af
kartoffelsygdom

Græsvæksten
middelmådig, hurtig
høbjergning og
ubedærvet

I middelmådig stand.
En del får og lam døde i
foråret. Kun halvt så meget
som i bedste år kan slagtes, og
det forventes ikke just godt
Slagtet var meget ujævnt.
Fårene nu i god stand.
Besætningen ikke
fuldtalligendnu

I nogenlunde god stand

Godt middelår

Temmelig god

I god stand. Ikke frygt for
fodermangel

Omtrent
middelmådigt. Af
det meste, men ikke
det bedste

Meget ujævnt,
men næppe
middelår

Slagtet godt. Endnu ikke større
affald

God stand, men udsigt til
foderknaphed

Var ubetydeligt, end
ikke middelmådigt

I nogenlunde god stand, tallet
mindre end forrige høst, men
slagtettemmelig godt

I god stand. Men tallet må
nedsættes

Agre tyndvoksne,
lidt korn, men af det
bedste

Forholdsvis bedre
end kornet, dog
ikke det bedste
Forventes god

Slagtet var godt. I god stand

I nogenlunde stand

Fortrinlig godhed

Godt hø, og det strækker

Ringe græsvækst pga
tørke, lidet hø, men
bjergning og tørring
særdeles gunstig.
Fortrinligt hø
Vinteren mild. Men sjælden
fiskevejr. Også ugunstigt
forårsvejr. Køer gik længe
ude, mildt efterår

sygdom

Af det bedste,
udmærket gode
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1858

Usædvanlig storm og sne 30.
april. Storme og regn i
høbjærgningsperioden

God græsvækst, men
ugunstigt vejr i
høbjærgningsperioden,
nogle ej færdige 1. okt.

Besætning og slagtetal endnu i
middelmådig stand. Ramt af
aprilstormen

I temmelig god stand .
men køer må aftages

58-59

Uvejr i september
Forår med sne og frost.
Dårligt fiskevejr om foråret.
(m.
Mai og Juni tørre. Juli meget
regnfuld, fortsat i august og
september. (Meget fugtigt
høstvejr)

Dårligt hø

Slagt ringe
En del får tabt.

Bestand nogenlunde.
Køer i dårlig stand pga
dårligt hø.

Græsvækst dårlig.
Høslæt sen. Lidt og
dårligt.

(Slagt ringe til ringeste)

59

59-60

60

60-61
61
61-62
62

62-63

Ringere pga det
bestandige
vådvejr

Godt indtil juli
Korn dårligt.

Kartofler
middelmådig.
(middelmådig
god)

Ubetydelig

Megen sne og frost., til langt
ud på forsommeren. For
fiskeriet sjældent dårligt
forårsvejr.
Kold forsommer. Sne og frost
langt ud på forsommeren.
April og halvdelen af mai gav
godt fiskeri.

Græsvækst ringe.
Høbjergning sen og
langsom.
Dårligt hø.

I dårligste stand i 40 år. ”særlig
Indberetning” nævnes.
Forventer ringeste slagt i
mange år

Mådelig stand.
Mindre mælk end
sædvanlig. Fodermangel
de 2 sidste forår
Fodermangel på 2. år

Kornet meget ringe.
Kun det ½ brugeligt
til føde.

Kartofler
forventes at blive
det ringeste.

Dog mindre god sommer.
Kold sommer. Stormfuldt vejr.
(Godt vejrlig i høsttiden)

Høbjergning vellykket.
Hø af bedste kvalitet.
Mindre mængde

Får i god stand, både antal og
huld. Slagtefår dog ikke fede
pga kold sommer

Køer i god forfatning.

Korn mindre heldigt.
(Korn godt
middelår)

Forventes ringe
pga sygdomme
(Kartofler: Godt
mdlår)

Får i god stand

Køer i meget god stand.

Får i god stand. Slgat forv.
Som et godt middelår.

Har været i god stand.
Men nu må 1/3 af køerne
må slagtes

Korn meget ringe
pga regn. Ikke
modent. Mangel på
sædekorn. (Korn i
høst nogle steder
intet)

Kartofler
ubetydelig. (Nogle
steder slet intet
udbytte.)

63

Næsten snefri vinter.
Februar og marts stormfulde.
Ustadig regnfuld sommer.
August og september
ualmindelig regnfulde

63-64

Marts-sne.

Får i meget dårlig stand.
Får vinterfodret med hø

Køer gav lidet mælk til ud
på midtsommer
Køer tidligere på stald en
sædvanligt

Var middelmådig
god , men blev
ødelagt af uvejr.
Noget blev aldrig
høstet
Korn ubetydeligt.
Ødelagt af uvejr og
storm.

Høbjergning sen og
langsom. Lidt og dårligt
hø.

Ødelagt af regn

Køer i ussel stand, 1/3
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64

64-65

Februar og marts gav godt
fiskeri
Forår og sommer ustadigt og
regnfuldt.

65

Januar, februar og marts
dårligt vejr. Intet vårfiskeri
pga veir.
Juli, august og september
uroligt, ustadigt og regnfuldt.
Høststorme.
(Regnfuldt efterår)

65-66

Forår: langvarig sne (2 mdr)

slagtet pga fodermangel
Høbjergning gik ret godt.
Mængde og kval. Som
middelår

Høbjergning gået
langsomt. Stormvinde
taget høet

Får i god stand

Kvæg i dårlig stand pga
fodermangel i vinters.

God stand.

Køer i meget dårlig
forfatning

Får i god stand, ikke påvirket af
vejret

Dårlig forfatning

Får i dårlig forfatning.
halvdelen er døde pga sne.
Får har fået en del hø for at
overleve

Mådelig forfatning.
Fodermangel,

66
66-67
67
67-68
68
68-69
69
69-70
70
70-71
71
71-72
72

Korn pga regnfuld
sommer ikke
modent. Ringe
udbytte (Dårligt år)
Korn ubetydeligt.

Kartofler
forventes ikke
gode. (Middelår)

Korn meget ringe
pga regn og storm,
som har ødelagt
strået. Udbytte
yderst ubetydeligt
(Af dårligste år)

Kartofler
middelmådig
gode
(blev af dårligste
år)

(slet ingen, dårligste
år, intet sædekorn)

(Et af de dårligste
år)

Kartofler regnes til
middelår

Der fiskedes i december og
januar

God stand. Antal mindre end
ønsket

God stand

Godt fiskeri i april og maj

Antal middel. Slagtet meget
godt

Middelmådig stand

Godt middelår

Af de bedste år

Stærk kulde i læmmingen og
hele sommeren igjennem

Får i god stand. Slagtelam af
dårlig kvalitet pga kold sommer

Køer i god stand

Omtrent af det
bedste, både mht
kvaliet og kvantitet

Godt udbytte på
trods af syge

Ualmindeligt ustadigt vejr
hindrer fiskeri
Østenvind ca. 20. juli til

God stand

God stand

God stand. Slagtelam af dårlig

God stand. Der bliver

Ubetydeligt udbytte.

Ringe udbytte.

Høet både meget og godt
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72-73
73
73-74
74
74-75

75
75-76

medio august (hindrer
fuglefangst)
Stor grindefangst i november
Høbjergning gik godt,
men lidt pga dårlig
græsvækst
Ustadigt og stormende vejrlig
har hindret fiskeriet.
Ustadigt og stormfuldt vejr
hele halvåret hindrer fiskeri.
Regn i august og september
Fra medio februar (til ult
marts) særdeles godt vejrlig.
Fra okt til medio jan ikke vejr
til fiskeri. Derefter langvarigt
godt vejr og fiskeri
Ugunstige vejrlig i fugletiden,
juli august , østenvind?

Høet ødelagt af regn i
bjergningperioden. Dårlig
græsvækst

Høhøsten lykkedes
særdeles vel. Giver
rigeligt vinterfoder

29.4.1876 storm og forlis.
Sneskred. Dårlig fiskesæson

76

Høhøst ikke rigelig men
af god kvalitet

kvalietet

rigeligt vinterfoder

God stand
God stand, slagtelam af mindre
god kvalitet

God stand
God stand

God stand

God stand

God stand

Dårlig stand. En ¼ må
slagtes pga fodermangel

I meget dårlig forfatning.
Mange døde af magerhed

I mindre god forfatning,
skjønt mulighed for
udegræsning fra medio
februar

Middelmådig stand.
Forårsvejret reddede mange
lam
En del gamle får døde
(gentages)
Middelmådig stand

Ret god stand, besætning
mindre end sædvanlig.

76-77

Koldt og snefuldt forår

En del vil dø
(En betydelig del døde)

77

Dårligt forår

Besætning reduceret

77-78

Sneskred i slutningen af
december

78

Forsommeren var meget tør

78-79

Megen sne og sneskred.
Vinterfiskeri (nov, dec, jan)
hindret af dårligt vejr.

God stand, trods tab ved
sneskred. Slagt mindre end
sædvanligt
God stand. Slagtets mængde
ikke stor, men god kvalitet, 5-6
pd tælle pr stk
Ca. 1100 tabt ved sneskred.
Nogle døde af magerhed.
Nævner 5 bygder

Lidt og dårlig
kvalitet

Kartoffelsyge

På enkelte steder
nær, aldeles
mislykket

Meget ringe
udbytte

Ganske mislykket

Meget ringe
udbytte pga regn

Meget godt udbytte,
men der blev kun
sået lidt

Middelår

Meget ringe udbytte
måde mht kvalitet
og kvantitet

Langt under
middel

Ringe udbytte mht
kvalitet og kvantitet

Middelår, enkelte
steder rigeligt

Meget god kvalitet.
Kvantum mindre
pga mindre var sået

Godt udbytte
både mht kvalitet
og kvantitet

Køer i god stand
God stand, ikke frygt for
fodermangel
Ret god stand, trods
hømangel. Nogle har
givet korn
Køer i god stand
God stand
God stand
Køer i god stand
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79

79-80
80

Vårfiskeri (febr, mar) godt vejr
Regnfuld sommer

Særdeles mild vinter
(gentages)
Godt forår og ualmindelig god
sommer. Efterår uroligt,
hindrer fiskeri

80-81

Ualmindelig langvarig vinter.
Sneskred. Ugunstigt vejr for
fiskeri. Marts meget urolig

81

Dårligt sommervejr

81-82

Efterårs- og vintervejr
særdeles ugunstigt for fiskeri

82

Høbjergning trak ud, men
kun lidet ødelagt.
Mængden rigelig (Ikke
godt hø)

Høbjergning lykkedes
særdeles vel.
Rigelig græsvækst

Ussel græsvækst i
sommer.
Høbjergning gik godt.
Godt hø

Høbjergning gik
langsomt, men blev
bjerget uden større tab i
kvalitet

82-83

Vinter meget mild.
Storm og sne i april

83

Kølig sommer. Regn i aug og
sep.
Ugunstigt vejr i fugletiden

83-84

Vinteren særdeles mild.
Uroligt vejr

Græsvækst meget dårlig.
Høbjergning langsom
pga regn.
Hø tabte i kvalitet

Får i mindre god stand pga tab
sidste vinter og regnfuld
sommer. Slagtelam ringe kun 2
pd mod 5 pd tælle
(Slagt det ringeste i mands
minde)
God stand
God stand. Slagt bedre end i
forfjor. Nævner vægt af tælle
og kroppe

Køerr i god stand.

God stand, men malker
kun lidt, pga dårligt hø
God stand.
Ingen frygt for hømangel

Fårene var i efteråret
fortrinligstand. Men mange
døde ved sneskred og af
magerhed. 1/3 døde
Dårlig stand. Slagtelam af de
ringeste.
Ingen husker dårligere

God stand, men
fodermangel da hø er
givet til fårene

Nogenlunde god stand.
Enkelte steder magerhed

I mindre god stand pga
fodermangel. Byg til
køerne.
Køer i middelmådig stand

Får i middelmådig stand

Nogenlunde god stand.
En del slagtet pga lidt hø

I god stand til læmmingen.
Men da indtraf dårligt vejr med
storm og sne, så nyfødte lam
døde
Middelmådig stand.
Slagtekvalitet middel

Køer i god stand, men har
malket mindre pga dårligt
hø

God stand

God stand, men
hømangel hos flere

God stand

Meget ringe
udbytte. Kvalitet
meget dårlig

Dårligt udbytte,
langt under
middel

Særdeles god
kvalitet, mængde
mindre, da mindre
blev sået pga fiskeri

Rigeligt og godt
udbytte

Fuldstændig
mislykket.
Kun enkelte steder
blev kornet modent

Dårligt udbytte.
Langt under et
middelårs

Meget ringe
udbytte, langt under
middelår

Ringe udbytte.
Små kartofler og
sygdom

Fuldstændig
mislykket

Ubetydelig.
kartoffelsyge
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84
84-85
85

85-86

86

86-87

87

Storm i slutningen af
september

Høbjergningen uheldig,
hø tabt pga storm

God stand. Slagtets kvalitet
middel

God stand.

Ringe udbytte, men
spiseligt

Lidet udbytte, råd
og kartoffelsyge

Sommer kold og fugtig
Ugunstigt vejr for fiskeriet

Græsvækst ualmindelig
slet

Fårene var udmagrede efter
vinteren. Mange døde.
Slagtet under middel, antal kun
noget under middel

I dårlig stand. Ved dårligt
huld, da de kom ind fra
udmarken. Må reduceres
med ¼ pga forventet
hømangel
I dårlig stand. Bestanden
betydeligt reduceret.
Fodermangel.
Ringe mælkeudbytte
Dårlig stand pga
fodermangel sidste vinter
og uheldigt sommervejr.
Foderknaphed. Bestand
ikke øget
Køerne i dårlig stand pga
stor hømangel.
Køer døde af udmagring.
Uvane: folk holder for
mange køer.
Usle da de kom af stald.
God sommer gav dem
godt huld

Mislykket.
Kun enkelæte
steder spiseligt

Mislykket

Fuldstændig
mislykket

mislykket

Varierede meget.
middelår

Bedre end forrige
år, men ikke god

Fuldstændig
mislykket

Ret god

Oktober, november og
december var særdeles
milde. Januar og februar med
frost og sne
Særdeles kold og regnfuld
sommer. Ugunstigt vejr for
fiskeri
Sne og storm i slutningen af
november, som varede ved
med frost til ind i januar.
Herefter Storm, tø og sne til
halvårets slutning. Sneskred
God sommer. Ugunstigt
vejrlig , navnlig i
forsommeren, for fiskeriet

87-88

Usædvanlig lang og streng
vinter. Sneskred. Efterår og
vinter med uroligt vejr

88

Meget kold sommer. Ustadigt
vejr

88-89

Ualmindeligt mildt forår

Magre i oktober, bedre henad
Jul. Klarede sneen, og i god
stand i marts
Græsvækst ualmindelig
slet. (Ringe høudbytte og
dårlig kvalitet)

God græsvækst i
forsommeren.
Hø bjerget i god stand.
Rigeligt

Ringe græsvækst.
(Høhøsten meget
ubetydelig)

Antal godt, men kvalitet kun
middel pga sommervejret

I efteråret i mindre god stand.
Svage til den strenge vinter.
Dødelighed pga underernæring
og sneskred. Slagtet vil blive
ubetydeligt
God stand

Efter vinteren i ussel tilstand,
mange døde af udmagring eller
sneskred.
Bestanden reduceret med ¼.
Får fodret med hø
Efter vinteren i ynkelig stand
og undertallig. Sommeren gav
ikke fårene kræfterne tilbage.
Slagtet ringe, 1/3 af middelår
Bestand mindre end
sædvanligt. Ved dårligt huld i
efteråret, men I god stand.

I efteråret i god stand.
Høet godt og rigeligt. Men
den lange vinter gav
fodermangel.
Fodring med korn
Ved sommerens slutning i
god stand. I dårlig stand,
pga fodermangel er ¼
slagtet
Ret god stand. Køer kom
tidligt på græs, afhjalp
hømangelen
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89

89-90
90

90-91

91

Gunstigt vejrlig både i
læmmingstid og hele
sommeren.
I september ikke fiskevejr.
MANGLER
Mildt vejr i læmmetiden.
Fugtigt i eftersommeren,
storm og regn. Hårdt vejr i
vårfisketiden
Første beklagelse over
mangel på mandskab pga
Islandsfiskeri
Marts og april med snestorm
og frost. Snefog, sneskred.
Vinter- og torrefiskeri
begunstiget af vejr.
Vårfiskeri hindret af vejr.
Snestorme i marts – april.
Ualmindelig godt i juni.
Regnfuld eftersommer,
august september. Godt
fiskeri hele halvåret.

91-92

Efteråret stormende. Januar,
februar og marts med sne og
frost. Sneskred. Slet
forårsvejr.

92

Sne og frost til langt hen på
forsommeren. Regnfuld
sommer. Regn i
høbjergningstid. Ugunstigt
fiskevejr.
Vinter særdeles mild
Godt fiskeri

92-93

Høet godt og rigeligt,
næppe fodermangel at
forvente.
Græsvæksten rigelig.
Tidlig græsvækst.
Høbjergning gik
langsomt, en del ødelagt,
men mængden rigelig.

Høbjergning gik langsomt
pga regn, dårligt og
usundt foder. (ikke alt
blev bjerget)

Ingen udmagring
I god stand, men ikke fuldtallig.
Antal slagtelam som i et
middelår

I god stand, men antal
endnu lavt

God

Af bedste år.

I god stand, og igen fuldtallig.
Ingen smålam døde i
læmmetid. Slagtet som et
middelår. (gentages: middelår)

I god stand, tidligt ud.
Sommerens regn og
storm tærede på køerne,
som gav mindre mælk

Særdeles god,
både kval og kvan

Ikke så god som
forrige år

Omtrent fuldtallig og i god
stand til begyndelsen af marts.
Det følgende vejr skabte store
ødelæggelser. Udmagring,
men ikke stor dødelighed.
Får i god stand. Snestorme i
læmmingstid, smålam døde.
Slagtets kvalitet som middelår

I god stand i efteråret,
men nu medtaget pga
hømangel. Fodret med
kerne, men manglet fyld.
Meget ubetydelig

Meget ringe

Korn fuldstændig
mislykket.

Meget ringe
udbytte

Får i foråret stærkt medtaget
pga sne og frost. Mange
nyfødte lam døde. Slagt bliver
under ½ af middelårs

Ikke i god stand pga af
fodermangel. Kom senere
på græs end sædvanligt
pga sne. Juni hjalp
køerne på fode (Græsorm
anr. skader)
Køer i dårlig forfatning.
Kom på stald i dårlig
forfatning. Dårligt og for
lidt hø. Køer kom sent på
græs. Fik kerne, gav kun
lidt mælk.
Var i dårlig stand, og har
ikke genvundet sit huld,
kun lidt mælk. Kreaturer
vil blive slagtet

Slagtet var af dårlig kvalitet.
Fårene var ved dårligt huld,
men blev bedre i løbet af

God stand, selv om høet
var dårligt, så var det
rigeligt. Køer sent på

Bestanden fuldtallig i efteråret,
men ved dårligt huld.
Udmagring, men ikke så store
tab.Stormende efterår og hård
vinter
Høbjergning ikke slut [1.
okt ?] ½ til 1/3 tilbage.
Meget dårlig kvalitet
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93

Mildt vejr i læmmingstiden.
Foråret mildtr og godt.
Sommer regnfuld og
stormende. Høtid våd.
Vårfiskeri generet af dårligt
vejr
Uroligt vejr hele halvåret.
Vinter med storm og megen
nedbør

Græsvækst tidligt
fremme. Høbjergning gik
langsomt.
Rigeligt hø, men dårlig
kvalitet

94

Godt vejr i høstperioden

Græsvækst udmærket,
og høbjergningen
lykkedes særdeles godt.

94-95

Streng vinter, især januar,
februar og marts. Vinterfiskeri
hindret af storme

95

Ustadigt og regnfuldt i
høbjergningstid, aug og sept.

95-96

Vinteren ualmindelig mild.
Vintermånederne urolige til
fiskeri. Vårfiskeri, feb-mar-apr
med forholdsvis godt vejr.
MANGLER

93-94

96

96-97

Dårligt vejr til fiskeri i
halvåret. Vinter temmelig
mild.

Høkvaliteten blev dårlig
pga regn

(Dårlig græsvækst,
høbjergning gik
langsomt, høet værdiløst
som næringsmiddel)

vinteren. Nu i fortrinlig stand.
Endnu ikke fuld skiben
I god stand efter vinteren,
Læmmingstid god, få døde
lam.
Mere slagt end de 7 sidste år.
Kvaliteten den bedste.

stald og tidligt ud. Også
fodret med fisk
Efter vinter i nogenlunde
stand. Rigelig mælk i
første del af sommeren,
derefter ringere pg regn
og storm

I begyndelsen i god stand, og
slagtets kvalitet god. Trods
dårligt vejr hold de sig i god
stand. Kun afmagring og død i
nogle hauger. Brasot.
I god stand. Slagtemængde
langt over middel, kvalitet
middel. Brasot fra midten af
september på Viderejde
Var i god stand, men har lidt
under den strenge vinter, især
jan, febr og marts. Kun få døde
af udmagring
God stand. Men slagtets
kvalitet under middel. Ukendt
sygdom har hærget. Flere
døde
God stand, var magre i
efteråret, men har klaret
vinteren godt.

I god stand, men pga af
dårligt hø kun ringe
mælkeudbytte

(ikke i god stand)

(Antal reduceret pga
fodermangel)

Ved halvårets begyndelse ved
mindre godt huld, og en del
døde af udmagring

Ved halvårrets
begyndelse i god stand,
men trods reduktion i
antal, i meget dårlig
foderstand

I god stand og ingen frygt
for kommende
fodermangel

Ret god.
Bedre end middelår

Nogenlunde
udbytte, enkelte
steder sygdom

Godt udbytte,
kvaliteten
udmærket

Ringere end
kornet, men
middel

Ringe udbytte,
næppe tjenligt til
menneskeføde.

Både mht kvalitet
og kvantitet ringe
udbytte.

Køer i god stand, da
foderet var rigeligt og af
god kvalitet
I ret god stand. Men
dårligt hø vil give mindre
mælk.
God stand, men har pga
ringe høkvalitet givet
ringe mælkeudbytte.
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97

God græsvækst. Høet
rigeligt og af god
beskaffenhed

97-98

Vinteren var ualmindelig mild,
dog med stærke
frostperioder. I marts nordlig
vind med snefog.

98

Råt og koldt i læmmingstiden.
Hele sommeren kold og
regnfuld. Høbjergning under
ugunstige forhold

98-99

Streng vinter med stærk frost,
sneskred og is. Dårlige
vejrforhold for vinter- og
vårfiskeri
Usædvanlig dårligt vejr i
foråret. Sne og uvejr i
læmmingstid. Juni juli, august
med meget godt vejr. Regn i
slutningen af august.

99

99-00
1900
00-01

God græsvækst. Rigeligt
hø, men regn ødelagde
en del i sidste del af
høbjergningstiden
God græsvækst.
Høbjergning lykkedes
særdeles godt

Uroligt og stormende i
vårfisketid. (gentages)

01

01-02

Græsvækst ringe. Hø
bjerget under ugunstige
forhold. (Gik meget
langsomt) Vil give
fodermangel

Ringe græsvækst.
Høbjergningen lykkedes
godt, men mængden ikke
stor
Lang, streng og kold vinter

I middelmådig stand.
Udmagrede i foråret, og lam
døde af mangel på næring.
Slagtets kvalitet under middel
Ved halvårets begyndelse ved
mindre huld, men vinteren blev
mild. Dog en del får styrtet i
frostperioder, på Nordøre 50
døde
I nogenlunde stand, men en
del smålam døde af mangel på
næring.
Fuldtallig bestand, men ikke
ved godt huld. Tab pga is og
sne, men få tab pga
udmagring.
Under middel. En del moderfår
bukkede under, en masse lam
omkom pga vejret.
Slagtemængden ringe, men
kvaliteten ret god.
Er i god stand
I god stand slagtets kvalitet og
kvantitet over middel

I god stand. Men
besætninger blev
reducerede.

Mislykket

Ringe. Kvantum
ringe.
Kartoffelhøst
mislykket.

Kornavl ringe

Et sjældent usselt
udbytte

Over middel, men i
nogle bygder under
det mål

Ret god, dog
nogle steder
problemer med
kartoffelsyge.

Godt udbytte,
kvalitet udmærket
god

Godt middelår

Meget ubetydelig.
Langt under middel

Langt under
middelår

I god stand, men sne i
foråret gav fodermangel.

I god stand da de kom af
stald, og er det fremdeles,
men fodermangel vil
komme. Nogle kvier og
køer slagtet.
I middelmådig stand,
ringe mælkeudbytte,
skjønt fodring med kærne
og fisk
I dårlig stand fra forårets
begyndelse pga
fodermangel. Køer først
af stald i slutningen af maj
Ligeledes i god stand
Køer i god Stand.
Ikke frygt for hømangel

I god stand

Ligeledes god

I god stand. Antal over middel,
kvalitet under middel

God stand, men
mælkeudbytte ringe mens
de var på græs

I mindre god stand ved
halvårets begyndelse. Stærk
afmagring og affald på flere
steder pga vinterens
strenghed.

I mindre god stand pga
fodermangel og lang
vinter
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02
02-03

MANGLER
Stormfuld vinter og koldt forår

(Ussel græsvækst)
I nogenlunde god stand, men
slagtefårs kvalitet under
middel. Ved halvårets slutning
var fårene ret magre, men kun
få døde af udmagring

(¼ nedslagtet)
Almindelig hømangel ved
halvårets slutning, men
der blev brugt tør sej og
hvalkød til kreaturfoder,
som reddede dyrene.
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