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Första delen av sommaren 2015 rosade inte statistiken med så många soliga sommarda-
gar, snarare regerade regn och kyliga vindar en stor del av tiden. Dagen för Väderbitarnas 
årsmöte var ändå en av mellandagarna med sol och skön värme. Temperaturen i Avesta/
Krylbo där årsmötet hölls gick upp till +23,5ºC, vilket får ses som klart godkänt denna 
kyliga försommar. Juni blev för övrigt en kylig historia med temperaturunderskott i hela 
landet. De största underskotten noterades i västra Norrland där det var två till tre grader 
kallare än normalt. Midsommarafton blev även den kylig och regnig på många platser. I 
Götaland och Svealand orkade temperaturen inte över +20ºC någonstans. Varmast var det 
i Boden med +21,1ºC. I Stockholm var det inte varmare än +12ºC, under de senaste 150 
åren har bara åren 1987 och 1902 bjudit på en kyligare midsommarafton. 
Mer om årsmötet i södra Dalarna kan du läsa på sidorna 12-15. 

Trevlig årsmöteshelg i södra Dalarna 

Gamla byn, Avesta.  Ett brukssamhälle med ursprung på 1600-talet. /foto Lars-Erik Wikman, Svärdsjö 

Utflykt till Lurö 12-13 september! Mer information på sidan 11. 
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April blev solr ik och 
torr samt lite varmare 
än normalt i Dan-
mark. Månadens me-
deltemperatur i ge-
nomsnitt var 7,0 gra-
der och det är 1,3 
grader över normalen. 
Månadens högsta 
värde var 20,9 grader 
uppmätt vid Karup i 
Midtjylland den 11: e. 
Månadens lägsta 
värde var -6,1 grader 
uppmättes också i 
Midtjylland, närmare 
bestämt i Isenvad den 
5: e. Under april förekom i genomsnitt 3,7 dygn med mi-
nusgrader i lufttemperatur. Det var de östra delarna av 
Danmark som var varmast. I genomsnitt föll det 27 milli-
meter regn under månaden och det är 14 millimeter under 
normalen. Den mesta nederbörden föll i de södra delarna 
medan Östjylland fick mindre av den våta varan. Solen 
sken under 241 timmar i genomsnitt, vilket är 79 timmar 
fler än normalt. Mest solsken fick Fyn och Väst-
Sydsjälland med 250 timmar, medan södra delen av landet 
fick mindre eller närmare bestämt 234 soltimmar. Påsken 
var kylig och torr med en maximal temperatur på 11 gra-
der samt nattfroster. 
 
Kall maj med låga maximitemperaturer samt solfattigt 

Danmark

 

Danmarksväder 

väder rådde under månaden. Medeltemperaturen i genom-
snitt var 9,7 grader, vilket är 1,1 grader under det normala. 
De västra delarna av landet hade varmast medan Nordjyl-
land hade kallast. Månadens högsta temperatur var 23, 1 
grader den 5: e nära Dansk-Tyska gränsen. Månadens 
lägsta temperatur var-4,2 grader den 3: e vid Billund i 
Midtjylland. Ingen dag med maximitemperatur på 25 gra-
der noterades under maj. Det föll i genomsnitt 86 millime-
ter regn under månaden och det är 38 millimeter över det 
normala och det mesta sedan 1983. I början av månaden 
förekom kraftiga åskskurar med över 15 millimeter på 30 
minuter i flera städer på Jylland. Solen visade sig under 
184 timmar i genomsnitt och det är 25 timmar mindre än 
normalt. Bornholm noterade flest soltimmar med 270 me-
dan Västjylland hade minst med 161 timmar sol. 
 
Ostadig och sval juni och en genomsnittlig medeltempera-
tur på12,7 grader, vilket är 1,6 grader under det normala. 
Man behöver inte gå längre än till år 2012 för att finna en 
liknande juni. Högsta temperaturen var 26,0 grader den 
13: e på Lolland. Lägsta temperaturen var 2,2 grader vid 
Billund på Midtjylland. Norra Själland och huvudstads-
regionen var varmast medan de västra delarna var kylig-
ast. Nederbörden var i genomsnitt 59 millimeter och det är 
4 millimeter över det normala. Den 22: a fick Viborg och 
Skive stora regnmängder med över 56 millimeter. Soltiden 
under juni var 209 timmar och det är normalt. Mest sol 
fick Bornholm med 271 timmar och minst var det över 
Västjylland med 196 timmar i genomsnitt. 
 
Källa: DMI      Per-Ove Johansson, Avesta 

Det blev en ovanligt kylig inledning på maj i år. Den 1 
maj regnade det och temperaturen låg på eftermiddagen 
på ca 3 plusgrader. Från sent på em. ökade regnet i inten-
sitet samtidigt som det fick allt mer inslag av snö. Natten 
till den 2 maj övergick nederbörden helt i snöfall och tem-
peraturen föll till 0c. På morgonen kl.08 hade vi 6cm snö 
och SMHI:s station utanför Malmbäck uppmätte 8cm. Det 
fortsatte att snöa ytterligare ett par timmar och när snöfall-
et upphört vid 10-tiden låg ca.10cm snö här i Kansjö. 
Temperaturen steg till som högst 4,8c under em., men föll 
under kvällen under 0c, vilket gjorde att  snön fortfarande 
låg 2cm djup och nästan heltäckande på morgonen den 3. 
 
Att det snöar i maj på sydsvenska höglandet 
är inte helt ovanligt. I maj 2011 hade vi tre 
dagar med snöbyar och det snöade även i 
maj 2010. Att snön blir liggande är däremot 
inte lika vanligt. 2010 bildades ett tunt 
snötäcke under natten till den 5maj, men det 
mesta hade smält bort till observationstill-
fället kl.08 på morgonen. Det senaste till-
fället med observerade snötäcket i maj i 
Nässjötrakten som jag kunnat hitta i SMHI:S 
öppna data är från 1985. Våren 1985 var 
mycket kylig och den 1 april låg det fortfa-
rande 38cm snö i Nässjö. Den 27april hade 
snötäcket minskat till 1cm, men efter uppre-
pade snöfall i slutet av månaden var snödju-
pet den 1 maj 29cm i Nässjö 22cm i Forse-
rum och 35cm i Spinkabo utanför Malm-
bäck. Först den 7 maj blev det barmark. 

Majsnö i Småland 
Det finns ytterligare några exempel på majsnö från 1970- 
och 80-talet. 1971 snöade det den 29-30 april och som mest 
låg 12cm snö den 30 vid stationen i Gödeberg (350m.ö.h.) 
Den 1 maj fanns fortfarande 7cm snö kvar. 1978 uppmättes 
3cm snö den 13 maj både vid stationen i Forserum och i 
Spinkabo. 1981 var det kyligt med snöfall i slutet av april 
och början av maj. Den 2 maj hade Spinkabo 9cm snö, For-
serum 4 och Nässjö 3cm. Även den 3 och 4 maj rapportera-
des snö från Forserum med 5 respektive 3cm. Det finns 
även ett exempel på snö i juni. Den 14 juni 1982 rapportera-
des 7cm snö från Spinkabo. 

Marcus Fabisch, Kansjö 
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SM HI

stand.

M edel  

temp

M edel   

max

M edel   

min
Högsta Dag Lägsta Dag

Antal 

frostdygn

Antal 

högs. d.
M ängd Största Dag

Lannavaara — -0,1 +3,6 -3,9 +8,9 7 -10,3 29 26 0 i.u. i.u. i.u. 0 i.u.

Snöberg — +2,3 +7,2 -2,5 +12,2 21 -7,5 1 27 0 23,0 10,0 30 i.u. i.u.

Våmhus t/n +4,4 +10,5 -2,0 +18,4 20 -7,0 1 24 0 34,3 10,3 30 0 1

Svärdsjö n +4,6 +10,6 -1,5 +17,7 20 -5,9 1 24 0 20,3 4,5 30 0 0

Borlänge t/n +6,4 +12,0 +0,8 +19,0 20 -5,6 1 12 0 10,6 5,2 30 1 0

Hoberg - +4,0 +8,8 -0,2 +16,7 20 -4,8 5 15 0 i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.

Långshyttan n i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.

Smedjebacken n +6,2 +11,8 +0,5 +19,5 21 -5,3 1 14 0 14,5 6,5 30 0 1

Avesta t/n +6,7 +12,1 +1,3 +18,2 20 -4,1 1 10 0 9,5 2,5 30 0 0

Brovallen t/n +6,2 +11,9 +0,7 +17,9 20 -4,7 1 12 0 10,4 2,4 30 0 0

Östhammar t/n i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.

Sollentuna — i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.

Skåre t/n +6,5 +12,9 +0,1 +21,5 20 -6,4 5 16 0 16,2 10,8 30 0 i.u.

Godegård n +5,5 +11,5 -0,2 +18,0 20 -6,4 6 16 0 18,5 8,8 15 0 1

Kärra — +7,1 +13,9 +1,5 +23,2 20 -3,8 5 8 0 58,4 17,6 15 i.u. i.u.

Kansjö — +4,8 +9,8 -0,6 +16,2 11 -5,2 5 17 0 23,8 5,1 15 0 1

Gislaved t/n i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.

Marbäck t/n +6,0 +12,1 -0,1 +20,7 20 -5,7 5 18 0 73,0 23,8 15 1 1

Helsingborg n +7,3 +10,6 +4,0 +15,7 11 -0,9 4 2 0 38,2 14,6 13 0 0

Lindby t/n +7,1 +11,9 +3,6 +17,8 20 -0,7 5 2 0 14,7 4,8 16 0 1

M edel  

temp

M edel   

max

M edel   

min
Högsta Dag Lägsta Dag

Antal 

frostdygn

Antal 

högs. d.
M ängd Största Dag

Lannavaara — +4,6 +8,5 +0,6 +17,2 31 -5,7 2 11 0 i.u. i.u. i.u. 0 i.u.

Snöberg — +6,1 +11,2 +1,1 +15,3 12 -4,1 4 13 0 71,0 26,0 8 i.u. i.u.

Våmhus t/n +7,7 +13,0 +2,6 +17,3 21 -2,5 16 8 0 148,2 34,2 30 2 0

Svärdsjö n +8,2 +13,1 +3,3 +16,4 21 -3,4 16 8 0 113,9 32,0 30 2 0

Borlänge t/n +8,6 +13,6 +3,7 +17,8 21 -2,1 16 3 0 120,0 27,9 30 0 0

Hoberg - +6,0 +9,7 +2,8 +13,8 21 -0,9 3 3 0 132,6 31,0 30 i.u. i.u.

Långshyttan n i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.

Smedjebacken n +8,2 +13,5 +3,0 +17,6 22 -1,6 4 ca6 0 113,3 29,2 30 0 2

Avesta t/n +9,1 +14,0 +4,2 +18,2 21 -1,2 16 2 0 87,6 18,0 30 0 1

Brovallen t/n +8,6 +13,5 +3,8 +17,1 21 -2,3 16 5 0 90,0 17,7 30 1 1

Östhammar t/n i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.

Sollentuna — i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.

Skåre t/n i.u. i.u. i.u. +18,3 23 -1,1 9 1 0 121,4 32,2 12 0 i.u.

Godegård n +8,2 +13,1 +3,1 +17,0 11 -1,3 3 4 0 116,4 28,3 1 1 0

Kärra — +9,8 +14,9 +5,5 +18,8 11 -0,4 3 1 0 108,4 27,6 12 i.u. i.u.

Kansjö — +7,8 +11,8 +2,8 +16,0 12 -2,2 1,15 4 0 112,7 14,8 1 1 0

Gislaved t/n i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.

Marbäck t/n +9,4 +14,1 +4,8 +18,1 11 -2,3 3 3 0 116,6 22,9 31 3 0

Helsingborg n +10,4 +13,6 +7,1 +17,2 12 1,0 3 0 0 65,4 9,0 19 0 0

Lindby t/n 9,4* 13,6* 5,3* +16,7 15 -0,5 3 1 0 45,1 8,6 22 0 0
Ko mmentarer t ill tabellerna:  

M edeltemperaturen är i de flesta fall uträknad efter medelmax. + medelmin. / 2, vilket ger ett approximativt värde på månadsmedeltemperaturen. 

Dygnsnederbörden är uppmätt mellan kl. 07-07 SNT (Svensk normaltid) med undantag för Skåre där 

nederbörden istället mäts med tidsintervallet kl. 19-19

 Frostdygn = M intemperaturen <±0,0°C. Högs. d. = maxtemperaturen >= 25,0ºC. i.u.=ingen uppgift.

SM HI stand. t/n = temperaturen/nederbörden är mätt enligt SM HI-standard.

Lindby: *värden beräknat från Rynge aut.

Maj

Antal 

dim-

dagar
Station

Temperatur C° Nederbörd mm Antal 

åsk-

dagar

Kvartalsrapport - 2015

April

Station

Temperatur C° Nederbörd mm Antal 

åsk-

dagar

Antal 

dim-

dagar
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SM HI

stand.

M edel  

temp

M edel   

max

M edel   

min
Högsta Dag Lägsta Dag

Antal 

frostdygn

Antal 

högs. d.
M ängd Största Dag

Lannavaara — +9,0 +13,6 +4,4 +22,2 22 ±0,0 13 0 0 i.u. i.u. i.u. 0 i.u.

Snöberg — +9,8 +15,1 +4,5 +23,5 28 +0,3 15 0 0 31,0 13,0 14 i.u. i.u.

Våmhus t/n +11,8 +17,7 +5,6 +25,5 28 +0,3 9 0 1 56,0 8,9 5 2 0

Svärdsjö n +12,3 +17,8 +6,8 +24,7 28 +0,9 5 0 0 53,5 11,7 22 1 0

Borlänge t/n +13,3 +18,6 +8,1 +25,0 28 +3,9 17 0 1 66,2 16,4 14 0 1

Hoberg - +11,0 +15,6 +7,0 +21,4 12 +2,5 15 0 0 61,0 9,8 2 i.u. i.u.

Långshyttan n i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.

Smedjebacken n +13,0 +18,2 +7,8 +15,0 12 +3,0 17 0 1 48,9 10,1 25 2 0

Avesta t/n +13,7 +19,1 +8,5 +25,3 12 +3,8 2 0 2 53,4 16,0 14 2 0

Brovallen t/n +13,2 +18,5 +8,1 +24,4 28 +2,4 9 0 0 36,9 9,2 15 2 0

Östhammar t/n i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.

Sollentuna — i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.

Skåre t/n +13,7 +19,3 +8,0 +26,0 12 +1,7 9 0 2 66,6 11,5 1 1 i.u.

Godegård n +12,5 +18,0 +7,1 +24,8 12 +0,3 9 0 0 93,6 22,3 18 1 0

Kärra — +13,5 +18,9 +8,6 +24,9 12 +4,4 9 0 0 80,4 24,0 17 i.u. i.u.

Kansjö — +12,0 +15,8 +7,0 +23,5 12 +3,0 9 0 0 85,6 18,8 21 0 0

Gislaved t/n i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u. i.u.

Marbäck t/n +12,9 +17,5 +8,4 +23,5 13 +2,6 5 0 0 76,1 24,8 17 1 0

Helsingborg n +13,5 +16,0 +10,3 +22,5 30 +7,2 5 0 0 55,3 10,7 17 0 0

Lindby t/n +13,0 +17,4 +8,9 +21,9 6 +4,2 10 0 0 51,8 9,1 13 1 2
Ko mmentarer t ill tabellerna:  

M edeltemperaturen är i de flesta fall uträknad efter medelmax. + medelmin. / 2, vilket ger ett approximativt värde på månadsmedeltemperaturen. 

Dygnsnederbörden är uppmätt mellan kl. 07-07 SNT (Svensk normaltid) med undantag för Skåre där 

nederbörden istället mäts med tidsintervallet kl. 19-19

 Frostdygn = M intemperaturen <±0,0°C. Högs. d. = maxtemperaturen >= 25,0ºC. i.u.=ingen uppgift.

SM HI stand. t/n = temperaturen/nederbörden är mätt enligt SM HI-standard.

Antal 

dim-

dagar

Kvartalsrapport - 2015

Station
Antal 

åsk-

dagar

Temperatur C° Nederbörd mm

Juni
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Väderbitarnas Vårrapporter år 2015 

 

Lars-Erik Wikman, Svärdsjö 
Fåglar 2015 
10 mar   Svanar. 
11 mar  Tofsvipa. 
27 mar  Bofink. 
28 mar   Trana. 
30 mar  Ringduva. 
13 apr  Sädesärla. 
27 apr  Ladusvala. 
16 maj  S/V flugsnappare. 
21 maj  Tornseglare. Gök. 

Jan Reimer, Sollentuna 
Fåglar 2015 
12 jan  Ringduva. )* 
16 feb  Bofink. )* 
14 maj  Svartvit flugsnappare. 
24 maj  Näktergal. 
28 maj  Rödstjärt. 
 
)* Övervintrare (?) 
 

Lars-Erik Wikman, Svärdsjö 
Växter & övrigt 2015 
  2 maj Lövsprickning på björk. 
19 maj Hägg i blom. 

Hans Östlund, Krylbo 
Växter 2015 
31 mar  Tussilagon blommar.  
15 apr  Vitsippan blommar.  
21 apr  Lövsprickning på hägg. 
27 apr  Kabbelekan blommar.  
28 apr  Lövsprickning på björk. 
 3 maj  Gullvivan blommar. 
 6 maj  Lövsprickning på rönn 
  och syren. 
 9 maj  Lövsprickning på lönn.  
13 maj Häggen blommar. 
14 maj Blåbärsriset blommar. 
18 maj Lövsprickning på asp. 
 4 jun   Syrenen blommar. 
 9 jun   Smörblomman blommar.  
12 jun  Lingonriset blommar. 
  3 jul   Gul näckros blommar. 

Jan Reimer, Sollentuna 
Växter & övrigt 2015 
18 mar   Islossning i sjön     
   Norrviken. *) 
18 mar   Citronfjäril. Vårlök. 
23 mar  Scilla blommar. 
  1 apr   Vitsippor. 
  4 apr   Blåsippor.  
10 apr  Humlor. 
23 apr  Björkarna börjar slå ut. 
 5 maj  Plommonträden  
   börjar blomma. 
 5 maj  Backsipporna blommar. 
18 maj  Äppelträden blommar. 
27 maj  Syréner blommar. 
  2 jun  Rönnblom. 
 22 jun  Flädern blommar  
   sent omsider 

*) Isperioden blev 85 dygn 
(normalt 127). Sammanhängande 
snötäcke (S + SB) var det i 46 
dygn (normalt 83). Medelsnödjupet 
hamnade på blygsamma 10 cm. 
Jan Reimer, Sollentuna 
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MEDDELANDE FRÅN REDAKTIONEN 

Observatörslista, kvartalsrapporterna. 
Lannavaara Göran Söderström 
Snöberg Gert Eriksson 
Våmhus Jörgen Wiréen 
Svärdsjö Lars-Erik Wikman 
Borlänge Lars Andersson 
Hoberg  Jan Andersson 
Långshyttan Jan-Olof Carlsson 
 

Smedjeback. Per-Eric Westblom 
Avesta  Per-Ove Johansson 
Brovallen Hans Östlund 
Östhammar Göran Pettersson 
Sollentuna Jan Reimer 
Skåre  Mattias Larsson 
Godegård Sigvard Arnoldsson  

Hisings Kärra Bertel Andresen 
Kansjö  Marcus Fabisch 
Gislaved Erik Larsson 
Marbäck Peter Byrsell 
Helsingborg Lars-Olov Möller 
Lindby  Johan Warell 

Sensommarmöte. 
Helgen 12-13 september besöker Väderbitarna Läckö slott 
och Lurö i Vänern. Birthe Persson håller i denna aktivitet 
och tar emot din anmälning senast 25 augusti. 
Mer information på sidan 11. 
 

Årsmötet. 
Tack till Per-Ove och Hans för det fina årsmötet i Avesta/
Krylbo! Dessutom tack till guiderna på museerna och vi-
sentparken som vi besökte, alla gjorde ett proffsigt jobb. 
Intressant och bra berättat rakt igenom! 
Årsmötet valde samma styrelse även till kommande år. 
Styrelsens sammansättning kan du se på sidan 2 och pro-
tokollet från årsmötet finns i denna tidning på sidorna 14-
15. 
 

Segt. 
Det har varit si så där med den riktiga sommarvärmen 
hittills. Till exempel blev högsta temperaturen i Sverige 
under april månad högre än under maj månad, midsomma-
rafton i Stockholm blev den tredje kallaste på 150 år, så 
nog finns väl lite övrigt att önska av sommaren 2015 tyck-
er vi nog lite till mans.  

Mera segt. 
Vår statistikredaktör Jörgen konstaterar att våren i Våm-
hus var en ovanligt seglivad historia. Våren kom den 23 
februari och slutade inte meteorologiskt förrän den 7 juni! 

Adresser till redaktionen. 
Allt utom sommar– och kvartalsrapporten skickas till: 
Lars-Erik Wikman 
Hillersboda 73 
790 23 Svärdsjö  
e-post: 0246-61103@telia.com 
 
Sommar– och Kvartalsrapporten skickas till: 
Jörgen Wiréen, Indors Bygata 10, 792 96 Våmhus 
e-post: w45112@tele2.se 
Använd helst blanketten i excelformat som finns på före-
ningens hemsida. Ladda hem den till din dator, fyll i upp-
gifterna i lugn och ro, skicka sedan din rapport till Jörgen 
som en bilaga till e-posten. 
  
Material ska vara oss tillhanda senast 15 oktober  2015. 

Kvartalsrapport juli till sep 2015 stoppdatum 15 okt 2015

Månad

Medel-

temp

Medel-

max

Medel-

min

Högsta 

temp Datum

Lägsta 

temp Datum

Antal 

Frost 

dygn

Antal 

hög 

som-

mar 

dygn

Månads 

neder 

börd

Största 

dygns-

mängd

Datum 

fallit 

den *)

Antal 

åsk 

dagar

Antal 

dim 

dagar

jul

aug

sep

(Frostdygn = mintemp <0ºC)   (Högsommardag = maxtemp=>25ºC)                            *) ange dygn då ndb fallit, ej datum då ndb uppmätts

(Åskdag = blixt och/eller dunder på eller i närheten av stationen)   (Dimdag = sikten max 1km runt hela stationen vid någon tidpunkt kl 00-24)

Sommarrapport 2015 (jun, jul, aug) Namn

Ort

Ja / nej

Sommarens högsta natt temp & datum

Ja / nej

nordisk sommardag: maxtemp=>+20ºC

T
 I

 L
 L

  
V

 Ä
 D

 E
 R

 B
 I

 T
 E

 N
  

4
 -

 2
 0

 1
 5

Temperaturmätningarna är gjorda enligt 

SM HI-standard

Nederbördsmätningarna är gjorda enligt 

SM HI-standard

Normal sommar medeltemp

5Medeltemperatur sommaren 2013

Antal nordiska sommardagar

Normal sommar nederbörd

Total nederbörd sommaren 2015
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8 mars. Mycket varm luft strömmade in över  
Sverige, allra varmast blev det i Oskarshamn 
där temperaturen steg till +18,7ºC. En så hög 
temperatur har aldrig tidigare uppmätts i Sve-
rige så tidigt på säsongen. Mer om denna värme 
på sidan 9 i förra Väderbiten. 
 
15 mars. I Vilhelmina steg lufttrycket till 1049,8 hPa, 
vilket är det högsta marslufttrycket i landet sedan år 1996. 
 
29 mars. Ett lågtryck på Norska havet gav nederbörd i 
stora delar av landet. I fjällen blåste det en kraftig sydlig 
vind. På Sylarna nådde vindbyarna upp till 51 m/s. 
 
Mars. Månaden blev mycket varm, några stationer  
efter Norrlandskusten satte även nya rekord för hög må-
nadsmedeltemperatur. 
 
Mars. Nederbörden fördelade sig ojämnt över  landet. 
På en del platser föll mindre nederbörd än normalt, medan 
man på andra håll fick dubbelt så mycket nederbörd som 
normalt. Stockholm och Norrköping noterade sina blötaste 
marsmånader sedan år 1978. 
 
13 april. I Katter jåkk var  snödjupet 201 cm. Det är  det 
största snödjupet som noterats i Sverige på femton år. 
 
19 april. Orkanvindar  uppmättes i Lapplandsfjällen. 
Stora Sjöfallet hade en medelvind på 35 m/s. Stationen har 
uppmätt orkanvindar även tidigare, men det är första 
gången det hänt under april månad. 
 
20 april. I Arvika steg temperaturen till +22ºC, vilket 
var den hittills högsta temperaturen i Sverige för sä-
songen. 
 
25 april. I Jämtlands– och södra Lapp-
landsfjällen kom det på flera platser 20 
till 30 cm nysnö. 
 
April. I Södra Lapplandsfjällen kom mer  än tre 
gånger så mycket nederbörd som normalt. Hemavan note-
rade sin näst nederbördsrikaste aprilmånad sedan start år 
1966 med 118,1mm. Rekordet har april 2007 med 
122,3mm. 
 
April. I södra Sver ige var  månaden på många platser  
torr. Västerås fick till exempel endast 5,1mm, vilket gör 
årets aprilmånad till den sjätte torraste sedan mätningar 
startade där på 1860-talet. Rekordet har april 1902 med 
1,2mm. 
 
 

2 maj. Ett lågtryck låg med sitt centrum vid Gotland. 
På Sydsvenska höglandet kom nederbörden delvis som 
snö. Malmbäck i Småland som ligger på 350 meters höjd 
över havet noterade 8 cm snö på morgonen, det är det 
största majsnödjupet i Götaland sedan år 1999. 
 
17 maj. I Stockholm föll det 32,4mm, vilket är  den 
största nederbörden under något majdygn i staden sedan år 
1988. 
 
Maj. Endast under  tre dagar  (12:e, 24:e 
och 31:a) under månaden orkade temperatu-
ren över 20 grader någonstans i Sverige. Allra 
varmast var det i Kristianstad den 12:e med 
+21,4ºC. 
 
Maj. Maj månads högsta temperatur  blev lägre än 
april månads högsta värde (+21,4ºC mot +22,0ºC). Sedan 
år 1920 har detta bara hänt fyra gånger tidigare, nämligen 
åren 1962, 1968, 1987 och 1996. 
 
Maj. Månaden blev mycket regnig i Sver ige. På sina 
håll blev månaden rekordblöt, främst i Västerbotten och 

Norrbotten. Ett anal stationer, 
även med över 100 år långa 
mätserier satte nya majrekord 
för hög månadsnederbörd, bland 
annat Haparanda 91,8mm, 
gamla rekordet var ifrån 1957 
(81,3mm). Stationen startade år 
1860. I Stockholm kom det 
106,6mm vilket är den största 
majnederbörden sedan åt-
minstone 1859. Tidigare i 
Stockholms mycket långa mät-
serie finns noteringar om ännu 

större nederbördsmängder för maj månad, men dessa ses 
som osäkra. Under maj 1794 rapporterades 180mm och 
under maj 1802 132mm. 
 
Källa: www.smhi.se  
 
Lars-Erik Wikman, 
Svärdsjö 

Några glimtar från våren 2015 

Monsunregn 
Monsunregnen gav Indien som helhet 16% mer nederbörd 
än normalt under juni månad. Cherrapunji, känd plats för 
stora nederbördsmängder, fick dygnsnederbörder på 340 
till 579mm fem dygn i sträck. Bagasra noterade en dygns-
nederbörd på 636mm den 24:e. 
 
Källa: www.smhi.se 

Lars-Erik Wikman, Svärdsjö 

Köldknäpp 
På Nya Zeeland noterades ovanligt låga temperaturer den 
24 juni. Flera stationer i inlandet satte nya junirekord för 
låg minimitemperatur, bland annat Omarama Tara Hills 
som hade –21,0°C vilket är den fjärde lägsta temperaturen 
som någonsin uppmätts i landet. 
 
Källa: www.smhi.se 

Lars-Erik Wikman, Svärdsjö 
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Höstprognos 2015 
De kartor och texter som ligger till grund för denna pro-
gnos kommer från Brittiska vädertjänsten. De värden som 
ges i avvikelser från de normala är i förhållande till peri-
oden 1971-2000. Dessutom avser de en hel 3-
månadersperiod. Under en sådan kan ju helt olika väder-
förhållanden råda, men i sådana här prognoser anges bara 
de genomsnittliga avvikelserna under en hel sådan period. 
Man räknar med en träffsäkerhet på 60-70% så risken för 
felprognos är alltså stor. 
 
Under perioden september - november väntas medeltem-
peraturen med 60-65% sannolikhet bli upp till 0,5 grader 

över den normala. Störst sannolik-
het i öster. Nederbörden antas med 
60-70% sannolikhet bli något över 
den normala. Sannolikheten för det 
ökar alltmer under perioden. Me-
dellufttrycket förväntas med 60-
70% bli 0,5-1,5 hPa under det nor-
mala. Största avvikelsen i norr till 
en början, men i slutet av perioden i 
söder och då även något större av-

vikelse. I början av perioden dock något över det normala 
längst i sydväst. För övrigt får Europa varmare än nor-
malt, speciellt i Medelhavsområdet 
och sydvästra Europa. Området mel-
lan Brittiska öarna och Island får 
kyligare än normalt. Nederbörden 
tros bli något över den normala över 
Nordeuropa och ostligaste Medel-
havsområdet, annars en svag drag-
ning åt det torrare hållet. Medelluft-
trycket förmodas bli under det nor-
mala i Nordeuropa och östra Medelhavsområdet. För öv-
rigt nära normalt. I början av perioden över normalt luft-
tryck över Brittiska öarna, men senare under perioden allt 
lägre lufttryck än normalt över Nordatlanten och Skandi-
navien. 

Hans Östlund, Krylbo 

Prognos för Nord-
Atlantens tropiska 

stormar 2015 
Brittiska vädertjänsten gör varje år numera en ganska till-
förlitlig prognos för den kommande säsongens aktivitet av 
tropiska stormar på Nordatlanten. Med tropisk storm me-
nas i det här avseendet en tropisk cyklon med ett ”öga” 
samt med en medelvindhastighet på mer än 17 m/s. Pro-
gnosen gäller antalet sådana under perioden juni - novem-
ber. Tropiska stormar kan även förekomma i december, 
men de räknas alltså inte in i den här prognosen. Av dessa 
stormar uppnår ett visst antal orkanstyrka med en medel-
vindhastighet på mer än 32 m/s. Medelantalet tropiska 
stormar på Nordatlanten under perioden 1980-2010 var i 
juni-november 12. Medelantalet av dessa som uppnådde 
orkanstyrka var under samma tid 6. I år väntas under peri-
oden juni - november med 70% sannolikhet 6-10 tropiska 
stormar uppträda på Nordatlanten, med det mest troliga 
antalet 8. Av dessa förväntas med 70% sannolikhet 3-7, 
med det mest troliga antalet 5, uppnå orkanstyrka.                                 

                                                                                                                       
Hans Östlund, Krylbo   

Går vi mot ny istid? 
Forskare har lyckats ta fram mer exakta analysmetoder än 
tidigare för att förutse solaktiviteten. Nu visar tecken på 
att solaktiviteten framöver kan bli den lägsta sedan obser-
vationer började äga rum år 1755. Vi är nu inne i den 24:e 
solfläckscykeln som startade i december 2008. Dess max-
imum nåddes år 2014 och är nu på avtagande. Forskarna 
menar att solaktiviteten kan nå så låga nivåer att solfläck-
arna helt uteblir runt åren 2030-2040, sannolikheten för 
detta är cirka 20 till 30 procent. Globalt kan medeltempe-
raturen sjunka med 0,1ºC, men i östra Nordamerika och 
här i Nordeuropa kan effekten bli större med en tempera-
tursänkning på 0,8ºC. Att effekten av en sjunkande solak-
tivitet väntas bli större här i norr beror på att NAO-
indexet förändras åt det negativa hållet vilket gör att 
västvindarna som för in varm och fuktig luft över våra 
trakter minskar i styrka med kallare väder som följd. 
Forskarna menar att vi kan gå mot en miniistid, liknande 
den som rådde under Maunderminimat åren 1645-1715 då 
solaktiviteten var mycket låg. Grundorsaken till det kalla 
och oroliga vädret under den perioden anses var just den 
låga solaktiviteten, men dessutom inträffade flera stora 
vulkanutbrott som spydde ut stora mängder stoft och ga-
ser i atmosfären så att temperaturen på jorden sjönk ytter-
ligare. 
Källor: www.yr.no. Falu-Kuriren 
 

Lars-Erik Wikman, Svärdsjö 

Kansjö snösäsongen 2014-15 
      Maxsnödjup: Antal 

Månad: 15:e Sista & datum snödagar: 

Novem-
ber 

0cm 0cm 3cm (6-7) 2st 

December 7cm 5cm 21cm (13) 16st 

Januari 14cm 34cm 34cm (31) 31st 

Februari 20cm 22cm 41cm (5) 28st 

Mars 5cm 0cm 31cm (3) 19st 

April 0cm 0cm 1cm (1-2) 2st 

Maj 0cm 0cm 6cm (2) 3st 

     

Första dag med snötäcke: 6/11  

Sista dag med snötäcke: 3/5  

Värmerekord  
i Sydamerika 

Juni månad var mycket varm på många platser runt om i 
världen, bland annat i Sydamerika där flera länder slog 
sina nationella värmerekord för juni månad. 
I Coro Venezuela var det +42,0°C den 4:e. San Juan i 
Argentina noterade +37,6°C den 7:e och i Colombia var 
det +41,6°C i Valledupar och Urumita den 24:e. Alla no-
teringarna är nya rekord för de olika länderna. 
Källa: www.smhi.se 

Lars-Erik Wikman, Svärdsjö 

Snörapporten för Kansjö kom inte med i 
förra tidningen, redaktionen beklagar. Här 
kommer den sent omsider. 
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Även om lördagen den 4 juli inte var den hetaste dagen 
under den korta värmeböljan i början av månaden så var 
maxtemperaturen uppe och nosade på +28. Den relativa 
luftfuktigheten var omkring 50%,d.v.s. betydligt fuktigare 
än dagarna innan (över 25 procentenheter högre). Varmast 
hittills i Smedjebacken var det den 2 juli med 29,5 grader. 
Ovan lite kuriosa allmänt om det vackra sommarvädret 
under inledningen av juli, nu till vad som verkligen inträf-
fade senare på lördagskvällen. 
Jag hade bestämt mej för att först cykla ut till Gubbo där 
en av mina söner bor och att vattna lite rabatter och se 
över hur mycket det regnat i plastmätaren. Gubbo ligger 
ungefär halvvägs mellan Smedjebacken och Ludvika. 
Cyklade ut dit utan att reagera nämnvärt på ett litet moln 
som började växa i VNV strax norr om Ludvika. Klockan 
var knappt 20 på kvällen. Jag tänkte då att om jag tömmer 
mätaren så får jag med juninederbörden eftersom juli in-
ledningsvis varit helt torr i våra trakter. Jag han knappt 
cykla någon kilometer förrän det började regna lite smått. 
Jag hade ryggsäck med handduk m.m. och det var inte lite 
klibbigt på ryggen/tröjan, var blöt av svett kan man säga. 
Jag tänkte att jag cyklar ner till simstranden och tar ett 
dopp, det är ju i alla fall sommar och ca 24 grader i vatt-
net enligt uppgift (hade ingen termometer med mej). 
Jag han bada någon minut innan det blixtrade från molnet 
som nu hade växt betydligt och regnet strilade ner ganska 
bra. Flera badgäster anlände och verkade inte bry sig om 
det annalkande ovädret från väster. Jag cyklade hemåt i 
rask fart med endast shortsen på, det gjorde inte så myck-
et att det regnade jag var ju ändå blöt och temperaturen i 

Lokalt oväder över Smedjebacken 
luften var då ännu cirka +26 grader. Sökte skydd tillfälligt 
under ett litet garagetak på halva vägen hem från stranden. 
Men ovädret tilltog med kraftig vind men bara enstaka 
urladdningar. Jag bestämde mej för att fortsätta hemåt men 
vid shellmacken tog jag åter skydd under taket till bensin-
pumparna. Macken stängde klockan 22 och jag såg då att 
regnet började att avta så jag cyklade då hem för att kolla 
av nederbörden på Nygatan där jag bor. 
Blev lite förvånad när jag fick mäta upp 47,5 mm på drygt 
en timme. Ågatan och flera butiker och villakällare var 
översvämmade till bredden. (läste det i tidningen dagen 
efter). Även flera stora granar hade fallit på vägar söder 
om Smedjebacken (Vilmoren). Pratade med folk som hade 
mätt från ca 22 mm som minst till 44 i bl.a. Morgårdsham-
mar och Vinsbo. På berget hade man endast fått knappt 
över 22 mm. Ovädret var starkt begränsat till centrala 
Smedjebacken. Jag kollade av SMHI:s nederbörd/
blixtkarta under kvällen och det verkade som det uppstått 
strax norr om Grängesberg och sedan passerat över Gubbo
-Smedjebacken för att sedan försvinna mot Norberg. Nor-
berg hade dock endast fått 4mm vilket verkar lite konstigt. 
Tänk vad som kan inträffa under en het sommarkväll i 
juli! 
Jag pratade senare med lite folk runt om i Smedjebacken, 
bifogar en karta med några nederbördsuppgifter. Folk upp-
levde starka vindar i samband med ovädret så det kan be-
tyda att vissa nederbördsmängder inte är korrekta. 
 

Per-Eric Westblom, Smedjebacken 
 

Här i Svärdsjötrakten var det en strålande fin sommarkväll med nästan klarblå himmel. Inte kunde vi ana vad som pågick i 
den södra delen av landskapet. Vi hade fått uppgift om att det drog fram en kraftig och mycket lokal regnskur väster om sjön 
Väsman som ligger vid Ludvika. Cirka 11mm ska ha kommit under en timme. Det är säkert samma skur som senare växt till 
sig ytterligare på sin väg mot Smedjebacken. Senare på kvällen syntes det stora bymoln med vacker hätta i söder från Svärd-
sjös horisont. Kanske det var resterna av skuren som Per-Eric hamnade i. Bild på bymolnet på sista sidan. /Lars-Erik Red. 
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Svenska lufttrycksrekord 

Läget den 1 mars 1971 kl. 01   (Källa NCEP reanalysis) Läget den 8 mars 1920 kl. 01.  (Källa NCEP reanalysis) 
OBS. Kartor finns endast för läget kl. 01 varje dygn. 

Jörgen Wireén, Våmhus 

Högsta lufttrycket i mars 
Det i särklass högsta lufttrycket för en marsmånad i Sverige 
har noterats i Överkalix-Svartbyn 1971 med 1055,7 hPa. 
Det noterades i samband med ett mäktigt högtryck med 
centrum vid Kolahalvön. 
Detta högtryck byggdes upp efter det kraftiga kalluftsutbrot-
tet i slutet av februari efter en i övrigt mild vinter.  
(Källa SMHI) 

Lägsta lufttrycket i mars 
Lägsta lufttrycket för en marsmånad noterades 1920 då ett i 
särklass djupt lågtryck passerade österut över norra Skandi-
navien. Karesuando noterade då 949,2 hPa.  
Under månaden passerade flera djupa lågtryck österut över 
Ishavet. 
(Källa SMHI) 

Väderbitarnas sensommarutflykt  
Lördag – söndag 12 -13 september. 

 
Utflykten går i år till Läckö slott vid Vänerns strand och ön Lurö. 
Vi börjar med att gå en guidad visning på Läckö slott och en kort promenad för att se slottet utifrån. Vi åker därefter till vårt 
boende - Läckö Strand, där vi dricker ett sent eftermiddagskaffe. Efter kaffet kör vi bort till det kända fiskeläget Spiken. På 
kvällen tar vi oss till restaurang Hvita Hjorten för att äta en god middag. När vi är tillbaka på Läckö Strand informerar vi oss 
om ön Lurö. Det blir tidig uppstigning. Båten till Lurö går redan kl. 09.00. Resan till Lurö tar ca 1 timme. På ön vandrar vi ca 
3 km. Vid framkomsten till Basteviken äter vi lunch på Luröbryggan innan vi beger oss åter till Läckö. Beräknad ankomst till 
Läckö blir kl. 15.00.  
Högst antal resenärer till Lurö är 12 personer. Först till kvarn… 
Sista anmälningsdag 25 augusti. 
 
 Vi hoppas på en trevlig väderhelg! 
 
Samling vid Läckö Slott kl. 13.30. 
Kl. 14.00 guidad tur på slottet.  80 kr. 
Boende på Läckö Strand   475 kr / person ( inkl.frukost) 
Middag på restaurang Hvita Hjorten varmrätt från 250 kr 
Båtresa till Lurö    335 kr/person 
Lunch på Luröbryggan   95 kr + dricka 
 
Obs! Anmälan som är bindande till Birthe Persson  
 Tel 054 – 54 23 12 eller birthe_persson@telia.com  
 Båtresa och lunch på Lurö betalas kontant. (Inte kort) 
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Trevlig och lärorik årsmöteshelg i Avesta 
De komma från öst och väst, de komma från syd och 
nord. Det var väl inte direkt någon invasion, men i alla 
fall hade 17 Väderbitare tagit sig till Krylbo för det 26:e 
årsmötet i föreningens historia. Var ska man träffas i 

Krylbo om inte i det vackra och anrika stationshuset, som 
bland annat varit med i TV-programmet ’Arkitekturens 
pärlor’. Den klassiska väntsalen finns kvar samt en mo-
dern biljettautomat. Men detta är också det enda som på-
minner om stationens storhetstid då Krylbo var en känd 
knutpunkt för hela Sverige. I övrigt finns nu ett kafé, där 
vi trakterades med smörgåsar och vädertårta. Vägg i vägg 
med fiket finns en mycket sevärd nostalgibutik. Där kryl-
lar av prylar från förr, vilket väcker nostalgiska minnen 
hos oss åldringar. 

Efter den pratglada fikastunden tog vi oss över spåren (det 
är många) till Krylbo församlingsgård där årsmötet av-
hölls. Vad gäller bemanningen i styrelsen blev det omval 

över hela linjen. Styrelsen fick igenom sitt förslag att höja 
medlemsavgiften med 40 kronor. Från och med nästa år 
kostar det alltså 190 kronor att vara medlem, en familj 
betalar 240 kronor. Anledningen till höjningen är att Post-
nord helt oannonserat tog bort Föreningsbrev, vilket inne-

bär att portokostnaderna för vår tidning kommer att för-
dubblas! En annan fråga som togs upp var tidpunkten för 
årsmötet. Det har visat sig att den sedvanliga helgen har 
en förmåga att krocka med andra familjeangelägenheter. 
Därför föreslogs en tidigareläggning av mötet till början 
av juni. Styrelsen kommer att titta på detta förslag vid sitt 
nästa sammanträde. Övriga beslut och val finns att läsa i 
protokollet, som publicerats på annan plats i tidningen. 
När årsmötet var avslutat tog vi oss den inte alltför långa 
vägen till Avesta där Sveriges förnämsta myntmuseum 

Krylbo station. /foto L-E Wikman 

Fika på 56:ans café. /foto L-E Wikman 

Fika på 56:ans café. /foto L-E Wikman 

Kassör, ordf. och sekreterare. /foto L-E Wikman 

Årsmötet. /foto L-E Wikman 

Myntmuséet /foto L-E Wikman 
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finns. Dragplåstret är förstås världens största plåtmynt, 
som väger nästan 20 kilo! Men där fanns så mycket mer. 
Utställningen är mycket pedagogisk. Alla mynt som an-
vändes under en viss svensk kung presenterades i valör-
ordning. Tack vare de utmärkta guiderna fick vi oss till 
livs en generalrepetition av Sveriges historia. 

En promenad genom Gamla Byn förde oss till några röd-
målade stugor. Det hördes dragspelsmusik. Vi hade kom-
mit till Jularbo-muséet. Där beledsagades vi av en spel-
glad guide, som först berättade om Karl Karlssons barn-
dom, då han i smyg lånade pappas dragspel och lärde sig 
spela. Därefter fick vi i ett annat rum många glimtar och 
bilder ur Karl Jularbos fantastiska och tidvis stormiga liv. 
Vår guide som också var en enastående dragspelare illu-

strerade ofta sin berättelse med några av Jularbos mest 
älskade låtar. Det är inte konstigt att Kalle Jularbo är byg-
dens store son, mer känd och berömd än de flesta av oss 

hade en aning om. En annan nyhet fick vi också: Vår kas-
sör var i sin ungdom en begåvad dragspelare! 
Efter besöket i den charmiga Gamla Byn blev det en kort 
bilfärd mot Avesta centrum och den grekiska restau-

rangen Mythos. Där vankades plankstek i olika former, 
filé, fisk eller vegbiff. Detta var tydligen en utmärkt re-
staurang, allt slank ner. Dessutom vankades en god efter-
rätt. Natten tillbringade en del av oss i Dalarnas äldsta 
stad, Hedemora, på självaste stadshotellet som nog var 
nästan lika gammalt. Men charmigt var det med många 
krokiga gångar och prång. Dessutom fanns en trevlig pub. 
Söndag förmiddag tillbringades i Avesta Visentpark. 
Även här hade vi en mycket kunnig guide. Vi fick först en 
liten historisk tillbakablick. Ett namn som ofta kom igen 
var Axel Ax:son Johnson, som i början av 1900-talet var 
ägare till Avesta Jernverk och dessutom en stor djurvän. 

Visenterna var då liksom nu en starkt hotad djurart, som 
Johnson ville rädda genom uppfödning. Från 1939 har det 
funnits visenter på samma plats utanför Avesta och ibland 
släpps några ut på vissa platser i Europa. Då Avesta Jern-
verk såldes till annan ägare, hotades visentverksamheten 
av nerläggning. Som tur var gick Avesta kommun in och 
övertog driften. Det gjorde man med den äran. Visentpar-
ken är idag en lättillgänglig och välbesökt turistattraktion. 
Vi Väderbitare vill framföra ett stort tack till Per-Ove 
Johansson och Hans Östlund för ett väl komponerat pro-
gram. Det var både roligt och lärorikt, vad mer kan man 
önska sig? 
 

Anders Undin, Katrineholm 

Guidning i myntmuséet /foto L-E Wikman 

Världens största mynt /foto L-E Wikman 

Dragspelsmuséet /foto Jörgen Wiréen 

Årsmötesmiddagen på Mythos. /foto L-E Wikman 

Visentparken. /foto Jörgen Wiréen 
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PROTOKOLL 
VÄDERBITARNAS 26:E ÅRSMÖTE 13 JUNI 2015 

I Krylbo församlingshem. 
 

§ 1. Föreningens ordförande Per-Ove Johansson hälsade de närvarande medlemmarna välkomna.  
 
§ 2. 17 st. röstberättigade medlemmar var på plats. 
 
§ 3. Årsmötet har utlysts i tidningen Väderbiten två gånger, samt på föreningens hemsida.  
 De närvarande ansåg att årsmötet utlysts på rätt sätt. 
 
§ 4. Den föreliggande dagordningen godkändes i befintligt skick. 
 
§ 5. Till ordförande för årsmötet valdes Per-Ove Johansson. 
 
§ 6. Till sekreterare för årsmötet valdes Anders Undin. 
 
§ 7. Till justerare och tillika rösträknare valdes Per-Eric Westblom och Jörgen Wiréen. 
 
§ 8. Den utdelade verksamhetsberättelsen godkändes i befintligt skick. 
 
§ 9. Kassören Hans Östlund redogjorde för styrelsens resultat- och balansräkning för det  
 senaste verksamhetsåret 2014-2015.  
 Underskottet blev 4.000 kr, vilket var c:a 1.000 kr mindre än budgeterat.  
 Mötet godkände kassörens redogörelse. 
 
§ 10. Föreningens revisor Bo Jansson föredrog den upprättade revisionsberättelsen. 
 
§ 11. Med hänvisning till revisorns föredragning beslutade årsmötet att bevilja styrelsen  
 ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. 
 
§ 12. Styrelsen hade föreslagit en höjning av medlemsavgiften till 190 kr (för familj 240 kr)  
 att gälla för 2016. Detta mest beroende på att Post Nord plötsligt slopat föreningspost,  
 vilket kommer att medföra en fördubbling av portokostnaderna för tidningen.  
 Årsmötet godkände de nya medlemsavgifterna. 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------    ------------------------------------------------ 
Per-Ove Johansson, ordf.                           Per-Eric Westblom, vald justerare. 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------    ------------------------------------------------- 
Anders Undin, mötessekr.                         Jörgen Wiréen, vald justerare. 
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PROTOKOLL 
VÄDERBITARNAS 26:E ÅRSMÖTE 13 JUNI 2015 

I Krylbo församlingshem. 
 

§ 13.  Styrelsens förslag till budget för det kommande verksamhetsåret godkändes. 
  Vice ordföranden Birthe Persson omtalade att det finns möjlighet att i september göra ett  
  studiebesök på Lurö i Vänern, med övernattning vid Läckö slott på fastlandet.  
  Mer om detta kommer att finnas i nästa nummer av Väderbiten. 
 
§ 14a.  Till föreningens och styrelsens ordförande omvaldes Per-Ove Johansson på ett år. 
 
§ 14b.  Till ledamöter i styrelsen omvaldes Birthe Persson (vice ordförande),  
   Hans Östlund, (kassör) samt Lars Andersson för en tid på två år. 
 
§ 14c.  Jörgen Wiréen omvaldes till suppleant i 1 år. 
 
§ 14d.  Bo Jansson omvaldes till föreningens revisor i 1 år, till dennes ersättare omvaldes  
   Per-Olof Johansson i 1 år. 
 
§ 14e.  Till valberedare omvaldes Hans Molin (sammankallande) och Ingemar Pettersson  
   för en tid på ett år. 
 
§  15.   Inga motioner har inkommit till styrelsen. 
 
§ 16.   Frånsett det tidigare behandlade förslaget om avgiftshöjning, har inga övriga förslag 
   lämnats av styrelsen. 
 
§ 17.   Bo Jansson framförde tankar på att årsmötet kunde förläggas tidigare, eftersom det vanliga 
   datumet har medfört mycket kollisioner med andra familjeangelägenheter.  
   Förslaget fick starkt stöd av flera medlemmar. Den 4-5 juni 2016 framfördes som förslag.  
   Styrelsen tar upp denna fråga på kommande styrelsemöte. 
 
   Lars Andersson rapporterade om sin verksamhet på Rättviks marknad.  
   Väderbitarna hade placerats på ett olämpligt ställe så endast c:a 30 personer passerade där. 
 
§ 18.   Ordförande Per-Ove Johansson avslutade mötet kl. 14.05 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------    ------------------------------------------------ 
Per-Ove Johansson, ordf.                           Per-Eric Westblom, vald justerare. 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------    ------------------------------------------------- 
Anders Undin, mötessekr.                         Jörgen Wiréen, vald justerare. 
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JULI 1955 
Det var avsevärt varmare än normalt den här måna-
den i nästan hela landet. I Svealand och nordvästra 
Götaland var överskottet 2-3 grader. För  övr igt var  
det 1-2 graders överskott. Endast nordvästra Lappland 
hade ett underskott på 0,5 grader. 
 När det gäller regnmängderna så kom det i landet 
som helhet bara 44% av normal mängd. Nederbörds-
underskottet var mycket stort i västra Svealand samt 
delar av Södermanland, Uppland och Gästrikland där 
det på sina håll kom endast några procent av det bruk-
liga. Svealand fick sålunda 33% av normalmängden. 
Enda platserna i Sverige som fick normal regnmängd var 
ett par mindre områden i nordöstra Småland samt lokalt i 
Norrbotten och Lappland. Solskenstiden var ovanligt lång 
i Svealand och Göt-
aland med ett över-
skott på 25-50%. I 
Norrland var över-
skottet endast 10-
20%. Antalet åskda-
gar var hälften av det 
brukliga i Svealand 
och Götaland. Me-
dellufttrycket var 6-
7 mb över det nor-
mala i sydvästra 
Norrland och västra 
Svealand.  
Månaden inleddes med ostadigt väder med regn i stora 
delar av landet. Den 3 låg nämligen ett omfattande låg-
tryck över Skandinavien. Det rörde sig endast långsamt 
österut. En fullständig omläggning av väderläget inträf-
fade de följande 
dagarna. Från 
ett högtryck över 
Brittiska öarna 
växte en hög-
trycksrygg in 
över Skandina-
vien. Den för-
stärktes ytterli-
gare och be-
stämde vädret 
för en lång tid. 
Svår torka och 
hög värme präg-
lade därför väd-
ret så gott som hela månaden i södra och mellersta 
Sverige. Den 15-23 försvagades högtrycket tidvis och 
svalare luft kom då in över norra Sverige vid upprepade 

tillfällen där det även förekom 
regn. När den svalare luften kom 
längre söderut uppvärmdes den 
snabbt. Särskilt i Götaland och 
södra Svealand fortsatte därför 
det torra och varma vädret nästan 
oavbrutet. Månadens sista vecka 
dominerade högtryck igen. Bara 
de nordligaste fjälltrakterna fick 
nämnvärt regn.  
Varmast i Sverige hade 
Klagstorp, Västergötland, med 
sina +34,2 den 13. Lägsta tempe-

raturen var -2,0 i Hede, Härjedalen och Grundforsen, Da-
larna, den 19. 

AUGUSTI 1955 
Månaden var synnerligen varm i särskilt södra halvan 
av Sverige. I sydöstra Sveland och norra Götaland var 
avvikelsen upp till 4 grader. Nya eller tangerade re-
kord uppnåddes i Gävle, Uppsala, Västerås och Stock-
holm. Således hade Gävle nu +18,0 mot tidigare rekor-
det +17,8, Uppsala +18,5 precis som förut, Västerås 
+19,1 mot tidigare +18,9 och Stockholm +19,6 jämfört 
med +19,5. Över  nor ra halvan av landet var  överskot-
tet som högst 2,5 grader och minskade allt mer åt nordväst 
så att i nordvästligaste Lappland var det nära normal me-
deltemperatur. 
 Nederbördsmäng-
derna var mycket 
små, för landet som 
helhet endast 40% 
av de normala. 
Mindre än 10% av 
bruklig mängd föll 
på Öland, Gotland, i 
Stockholmstrakten 
samt Lappland öster 
om fjällkedjan. Nya 
rekord uppmättes i 
bl a Visby med 3,5 
mm, Jönköping med 
8,7 mm, Stockholm 
med 6,3 mm och 
Karesuando med 2,6 mm. Augusti tillsammans med 
juli är därmed en period av torka som ifråga om 
längd, intensitet och omfattning var ganska unik. Det 
fanns två områden som erhöll mera regn än vanligt, Härje-
dalen och nordvästra fjälltrakterna.  
Det egendomliga var att Riksgränsen tvärtemot övriga 
landet fick en av sina regnigaste augustimånader med 
159,8 mm mot normala 66,1 mm. Medellufttrycket var 

avsevärt högre än 
normalt i Sverige. 
Den största avvikelsen 
var 10 mb och upp-
mättes i norra Dalar-
na och Härjedalen. 
Därifrån minskade 
avvikelsen till 7 mb i 
norra Lappland och 6 
mb i södra Skåne. 
 

 I början av månaden blev vädret långsamt mera ostadigt 
och den 6-7 befann sig för första gången på länge ett låg-
tryck över Skandinavien. Regn föll i stora delar av landet. 
Dock fick vissa av områdena som led av svår torka, bl a 
östra Svealand, nästan ingenting eftersom lågtrycket inte 
fortsatte österut utan försköts söderut och försvagades. De 
kommande dagarna bildades ett mäktigt högtryck över 
stora delar av Nordeuropa och Sverige fick på nytt en 
varm och torr period. Endast de nordligaste Lapp-
landsfjällen fick litet regn. Den 18-22 försvagades hög-
trycket, luften blev fuktigare och åskväder uppträdde här 
och var. Månadens sista vecka var det återigen högtryck 
som dominerade i södra och mellersta Sverige. Längre 
norrut var vädret växlande. Den 28 kom det in kylig 
ishavsluft från väst och nordväst och det blev nattfrost bl a 
i Tornedalen. 
 Den här månaden var det varmast i Bjärka-Säby, Öster-
götland, som den 15 hade +33,0. Motsatsen blev -5,8 den 
29 i Gisselås, Jämtland. 

Väder från förr 



VÄDERBITEN nr 3-2015 17 

 

 

SEPTEMBER 1955 
Temperaturöverskott rådde i hela landet med som mest 3 
grader i sydöstra Svealand samt delar av Blekinge och 
Gotland. I landets västra delar var överskottet högst 2 
grader, i västligaste Svealand och nordligaste Norrland 
knappt 1,5 grader. Regn-
mängderna för landet 
som helhet var 188% av 
de normala och i större 
delen av Sverige föll det 
rikligt med regn. Delar 
av sydöstra Götaland 
och nordöstra Norrland 
fick 250-350% av bruk-
lig mängd. Kiruna upp-
nådde ett nytt rekord 
med 155,7 mm. Normalt kommer det 50,7 mm där. 
Litet mindre regn än vanligt förekom bara i delar av Väs-
tergötland, Södermanland, Uppland, Västmanland, syd-
östra Dalarna, Gästrikland och Hälsingland.  
Till en början rådde ostadigt väder i landet. För första 
gången på ett par månader passerade den 2-4 ett rejält 
lågtryck österut över Sverige och medförde ganska 
rikligt regn överallt. Under  de följande dagarna berör-
des de västra delarna av landet av regnområden som rörde 
sig mot nordost från Nordsjön och Skottland. Den 6-8 
uppstod ett omfattande högtryck över Sydryssland, Mella-
neuropa och Skandinavien. Hos oss steg temperaturen till 
för årstiden ovanligt höga värden. Den 8-9 var det på 
många håll 25-27 grader i Götalands och Svealands 
inland. Stockholm uppmätte +25,7 den 9, nytt månads-
rekord där. 
 Ett markant om-
slag till kyligt och 
regnigt väder 
skedde den 12-13. 
I gränsområdet 
mellan den väs-
terifrån kom-
mande kyliga 
luften och varm 
luft över Ryss-
land bildades den 
15 ett oväder över 
Polen. Det utvecklades under natten till en storm och 
rörde sig mot nordnordväst in över södra Sverige. 
Kraftigt regn föll i stora delar av Götaland. Den 16 
blåste det S 30 m/s på Ölands södra udde, OSO 25 m/s 
på Hanö, SO 25 m/s på Ölands norra udde och SSO 25 
m/s på Landsort. Ovädret tog sedan en bana åt 
nordnordost under försvagning. En högtrycksrygg sträckte 
sig den 19-24 in från Mellaneuropa över södra och mel-
lersta Sverige. Det var dock mycket dimmoln, särskilt i 
öster. Nordöstra Norrland fick tidvis regn i samband med 
varmluft som försökte komma in från Ryssland och Fin-
land. Speciellt i Norrbotten förekom det kraftigt regn. De 
sista dagarna av månaden var det mycket växlande väder i 
Sverige med vindar mellan nordväst och sydväst. Natten 
till den 28 uppträdde frost ända ned till Sydsveriges in-
land. Den 30 trängde det dock in för årstiden ovanligt 
varm luft över Sydsverige med en sydvästlig luftström i 
samband med ett djupt lågtryck vid Lofoten.  
Landets högsta temperatur antecknades den 8 då Adels-
näs, Östergötland, uppnådde +29,0. Lägst var -6,0 i Kare-
suando, Norrbotten, den 30.  
Källa: SMHI:s månadsöversikter.   

 Hans Östlund, Krylbo                                                       

Stationsinspektion 
av SMHI 

Ungefär vart 4: e år inspekteras SMHI:s klimatstationer i 
landet. En klimatstation som mäter både temperatur och 
nederbörd, tar inspektionen i regel lite längre tid än vid de 
stationer som enbart mäter nederbörd.  Fredagen den 29 
maj var det så dags. för inspektion av klimatstationen 
10607 Avesta. Besökande meteorologen var Lennart 
Strand från SMHI. Till att börja med så kontrolleras led-
ningen med en simulerad motståndsmätning som görs mot 
givarinstrumentet Testo. Temperaturgivaren Pt 100 är då 
bortkopplad. Vissa förvalda temperaturvärden skall visas. 
Temperaturgivaren Pt 100 kopplas så tillbaka och givaren 
sätts ned i en termos innehållande isvatten tillsammans 
med SMHI:s referenstermometer. Värden skall då över-
ensstämma. De presenterade temperaturvärdena visas i 
hundradels grader och noteras i ett inspektionsblad. Avvi-
kelsen får inte överstiga 12 hundradels grader, i annat fall 
skall givaren bytas ut. Termometerburen kollas så att den 
är till största delen hel och vit. Om termometerburen blir 
underkänd kommer ett strålningsskydd att utplaceras, vil-
ket då ersätter den klassiska vitmålade träburen. När så 
temperaturinspektionen är klar påbörjas granskningen av 
nederbördsmätarens placering. Stolpen som nederbörds-
mätaren är fästad vid skall stå i lod. Därefter positions-
bestäms mätarens placering med GPS Då får man ut höjd 

över havet samt koordinater för longitud och latitud. Efter 
detta sker fotografering med kamera och ett speciellt ob-
jektiv som ser eventuella hinder i närheten av nederbörds-
mätaren. Mätaren kollas även så att den inte flyttats sedan 
föregående besök. Observatören har vid besöket möjlighet 
att ställa frågor om mätningar, instrument, journalföring 
med mera. Inspektionen tar ett par timmar och därefter är 
det så dags för inspektören att skynda vidare till nästa när-
liggande klimatstation. 

Per-Ove Johansson, Avesta 

Lennart Strand arbetar med GPS:en. 
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Vattenståndet steg till höga nivåer utefter Västkusten i samband med ovädret Sven i december 
2013. Rune Karlsson i Halmstad skickade oss två fina bilder från Tylösand, fångade av natur-
fotografen Patrik Leonardsson. Den övre bilden är tagen den 5 december 2013 och den nedre tre 
veckor senare, den 26 december. Vattenståndsskillnaden är imponerande stor! 
Tack till Rune och Patrik för att Väderbitarna fick ta del av de fina bilderna. /red. 
(besök gärna Patriks hemsida: www.leonardsson.se) 

Stormen 
Sven 
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Apr 2015 
Så gott som hela landet hade medeltemperaturer som låg 
över de normala utom några få stationer på Vestlandet 
där medeltemperaturen var några tiondelar under den 
normala. De största överskotten hittar vi uppe i Finn-
mark med avvikelser på upp emot fyra grader. Några 
stationer, främst längs Sörlandskusten, satte nya aprilre-
kord för hög maximitemperatur den 20:e eller 22:a. Det 
gäller även stationer med mycket långa mätserier, bland 
annat Torungen fyr med startår 1867 och Oksöy fyr med 
startår 1864. Den 20:e var det +24,8°C vid Sigdal 
(Buskered), en så hög temperatur har aldrig tidigare 
uppmätts så tidigt på säsongen i Norge. 
Längst nere i sydost föll mindre nederbörd än normalt, i 
vissa områden mindre än 25%. Ilseng i Hedmark fick 
bara 3,4mm eller 12%. Längre väster och norrut var det 
däremot nederbördsrikare än normalt. Vissa stationer i 
Nordtröndelag och Nordland fick två och en halv till tre 
gånger normalmängderna. Några stationer i det området 
satte även nya aprilrekord för hög dygns eller månads-
nederbörd. 
I Arktis var månaden varmare än normalt på alla stat-
ioner. Svalbard Lufthavn noterade största överskottet 
med 6,9ºC, vilket motsvarar en medeltemperatur på       
–5,3°C.  Jan Mayen, Björnöya och Ny-Ålesund fick alla 
något mer nederbörd än normalt, på övriga stationer var 
månaden torrare än normalt. Ny-Ålesund satte nytt 
aprilrekord för hög dygnsnederbörd den 17:e med 
19,2mm. Gamla rekordet var ifrån 26/4 1987 då det föll 
18,7mm nederbörd. Stationen vid Ny-Ålesund startade 
år 1974. 

Maj 2015 
Ungefär från Lofoten och vidare söderut var månaden kyligare 
än normalt medan man längre norrut noterade temperaturöver-
skott. I delar av Troms och Finnmarks var månaden upp emot 
tre grader varmare än normalt. De största temperaturunderskot-
ten finner vi i inre och högt liggande delar av Sydnorge där man 
hade två till tre graders temperaturunderskott. Landet som hel-
het hade 0,7°C kallare än normalt och vi få gå tillbaka till maj 
2005 för att hitta en lika kylig majmånad. 
Sett för landet som helhet kom det 175% av den normala neder-
börden, vilket gör årets majmånad till den näst blötaste sedan år 
1900, bara slagen av maj 1949. Det var bara några mindre om-
råden i Nordland och Troms som fick mindre nederbörd än 
normalt. De största överskotten hittar vi i delar av Finnmark där 
några stationer fick mer än tre gånger så mycket nederbörd som 
normalt. Ett trettiotal stationer, främst i den södra delen av lan-
det, slog nya majrekord för hög månadsnederbörd. Det gäller 
även stationer med mätserier på över 100 år. 
I Arktis var det varmare än normalt på alla stationer. Störst 
överskott noterade Svalbard Lufthavn där det var 1,9ºC varmare 
än normalt (medeltemp –2,2ºC). Ny-Ålesund och Hopen fick 
något mer nederbörd än normalt under månaden, övriga station-
er noterade mindre nederbörd än normalt. Svalbard Lufthavn 
fick allra minst med 2,5mm (42%). Jan Mayen hade torrast i 
förhållande till normalen, 42% vilket motsvarar 14,4mm. 
 

Jun 2015 
Sett för landet som helhet så var månaden 1,7°C kallare än nor-
malt, det var bara ett litet område i Östfinnmark som hade ett 
litet temperaturöverskott. Relativt sett kallast var det i Trönde-
lag där årets junimånad blev den 11:e kallaste sedan år 1900. 
Några stationer satte nya junirekord för låg månadstemperatur. 
Längst mätserie av dessa har Sognefjellshytta där man mätt 
sedan 1978. Medeltemperaturen var här +1,5°C, gamla rekordet 
var +2,0°C från juni 2000. 
Från Tröndelag och vidare norrut var det på de flesta platser 
nederbördsrikare än normalt. Nordnorge som helhet fick sin 
10:e blötaste junimånad sedan år 1900. Östlandet fick i allmän-
het mindre nederbörd än normalt med cirka 80% av normalen. 
I Arktis var medeltemperaturen över den normala på alla stat-
ioner. Störst överskott noterades vid Svalbard Lufthavn där det 
var 2,6°C varmare än normalt. Isfjord Radio satte nytt rekord 
för hög junimedeltemperatur med +3,8°C. Gamla rekordet var 
ifrån år 1972 då det var +3,3°C. Stationen startade år 1934. På 
Hopen kom det lite mer nederbörd än normalt, 109% eller 
32,8mm. Övriga stationer noterade nederbördsunderskott.  
Allra torrast var det på Ny-Ålesund med 1,7mm (9%) 
 

Lars-Erik Wikman, Svärdsjö 

Vädret i Norge 
Apr–jun 2015 

Alla uppgifter är hämtade ur 
Meteorologisk institutts 
Vaeret i Norge, Klimatologisk 
månedsoversikt, Apr–jun 2015 

Vid kartan hittar du de lägsta 
respektive högsta månads-
medeltemperaturerna, absolut 
lägsta resp. högsta noterade 
temperaturerna samt största 
dygns & månadsnederbörd 
bland de större väder-
stationerna i Norge. 

Landvik 
Apr +7,5ºC 

Juvasshöe
(1894m.ö.h) 
Apr –6,4ºC 
Maj –4,8ºC 
Jun –0,3ºC 
2 jun –10,0ºC 

Oslo-Bygdöy m.fl. 
Jun +14,6ºC 

Hovlandsdal 
Maj 363,4mm 

Sigdal 
+24,8ºC 20 apr 

Suolovuopmi m.fl. 
-16,3ºC 5 maj 

Sandhaug 
(1250m.ö.h) 
-23,2ºC 4 apr 

Opstveit 
61,0mm 12 maj 

Pasvik 
+21,4ºC 31 maj 

Luröy 
Apr 294,2mm 
Jun 292,3mm 
81,2mm 10 jun 

Fallmoen 
69,4mm 23 apr 

Svelvik 
Maj +10,0ºC 

Otta 
+26,3ºC 28 jun 
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Korsord nr 89 
I förra korsordet sökte vi något 
som hör vintern till, det vi tänkte 
på var skidåkare. 
 
Den här gånger beskriver lösenor-
det något som däremot hör som-
maren till och som växer ute i 
backarna. 
 
Vinnare i förra korsordet blev: 
Bosse Lilljequist, Södertälje 
Grattis! 

Lös korsordet, stuva om de åtta 
bokstäverna och skicka in det 
rätta lösenordet  
senast den 15 oktober 2015 
 
Till: 
Lars-Erik Wikman 
Hillersboda 73 
790 23  Svärdsjö 
 
eller: 0246-61103@telia.com 
 
Två trisslotter väntar i första pris! 

Lösning nr 88 

        

  1    2     3     4     5     6      7     8 

FIN-

FÖRDELA 

KVÄVE

SNURRA

PARTI 

VIEJVI 

TALFÖR

VANÄRA
GÖR VÄDER-

PROGNOS

9V

SKVALADE

UPPTILL

VIYRKEVI 

INTE NOG 

MED DET

2V
L

O

D

 

R

Ä

T

T

L
O

D
R

Ä
TT

7V

MAT-

PORSLIN
PUH-VÄN

P
O

L
Y

E
TE

N

MÄSTER-

SKAP 

KORA

SKÄNKA 

VITTEXT 

GAUSS

P
E

N
D

Y
L SLITA 

VIKORTVI 

DOKTOR

PETRA 

VITTEXT 

SILVER

4V
YTA 

VÅNINGS-

PLANEN

BLOND 

VITTEXT 

OKÄND

5V
KLAR 

VITTEXT  

LADA

AVDEL-

NINGAR 

FRANK

KORT 

TELEFON 

KELVIN

EJ SOM 

VIBÄRVI 

SES I 

DJURPARK

SKIVA
SYRE 

VITTEXT 

PERFEKTA

SVERIGE 

VITTEXT 

STRID

LJUSKÄLLA 

HÅG-

LÖSHET

1V
SPELNING 

VILL MAN 

KASTA

SKRIK JOULE
KAN BLI 

1000 ÅR

VIVANAVI 

VITTEXT 

TALLFÄSTE

METDON

DRYCK

SES VID 

GRUVA 

ORERADE

STORFÄN

8V ASSO-

CIATED 

PRESS 

KATT

H
Å

N

6V PALM-

PLATS 

STÅR 

FÖRST

3V

V
A

R
S

E
L

UPPSÖKS 

VID BEHOV

Kräftor

Lade fram modeller för frontbildning och 

lågtrycksutveckling.
Vem? Verksam vid? Yrke?

ANGER 
DAGEN

TALLTYP

Bymoln med snygg hätta i söder sett från Svärdsjös horisont på kvällen den 4 juli som 
kan vara samma moln som gav Smedjebacken den kraftiga regnskuren som Per-Eric 
Westblom berättar om på sidan 10. /foto Lars-Erik Wikman. 


