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Sommaren började trevande med en junimånad som var kallare än normalt i stort sett hela landet, det var 
bara i sydost som medeltemperaturen orkade upp mot nära nog normalt. I västra Norrland var det två till 
lokalt tre grader kallare än normalt. Sommarens lägsta temperatur noterades i Tarfala den 15 juni med   
–5,1°C. I Juli gjorde högsommaren ett gästspel under den första veckan, då också sommarens högsta 
temperatur noterades i Forse med +32,8°C den 2 juli. Månaden som helhet blev något varmare än nor-
malt i sydost, medan man i Vänerområdet, Nordvästra Svealand och Norrland fick en månad som var 
kallare än normalt med underskott på som mest cirka en grad. Augusti bjöd sedan på varmare väder än 
normalt i hela landet, den här gången var det norra Norrland som drog vinstlotten med de största tempe-
raturöverskotten. Även soltimmarna var betydligt fler än normalt under augusti. Sammantaget under 
sommaren fick lite mer än halva Sveriges yta mer nederbörd än normalt, speciellt i östra Norrbotten där 
t.ex. Piteå fick 170% av den normala sommarnederbörden. I sydost föll det lokalt endast cirka 75% av 
den normala nederbörden under sommaren 2015. 

Augusti räddade sommaren 

Sommaren 2015 kommer kanske inte att gå till historien som en av de allra varmaste och soligaste. Men ändå gjorde solen 
sina gästspel, som här vid Eriklarsgården i Brovallen, sydligaste Dalarna, en fin julidag. /foto Carola Andersson Svärdsjö 

Är Väderbitarnas saga all? Läs mer på sidan 17 
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Temperaturmäss-
igt sett var juli 
normal men våt 
och ganska solig. 
Genomsnittstem-
peraturen blev 
15,5 grader. Den 
högsta temperatu-
ren blev 31,9 gra-
der på Bornholm 
den 5 juli. Måna-
dens lägsta tem-
peratur var 1,5 
grader den 19 juli 
söder om Her-
ning. I genomsnitt 
föll 86 millimeter 
regn under juli 
och det är 30 procent över det normala. Kraftigt regn på 
kort tid förekom och speciellt den 25 juli då det även före-
kom åskväder. Mest på ett dygn blev 91,4 millimeter vid 
Horsens Central Renseanläggning den 25:e. Väst- och Syd 
Själland var de områden som fick minst med nederbörd i 
juli. Solen sken under månaden 211 timmar i genomsnitt, 
vilket är 15 timmar över det normala. Bornholm ståtade 
som vanligt med mest soltid, 287 timmar. Västra delen av 
Jylland fick minst soltid på 189 timmar i genomsnitt. 
 
Det blev en solrik augusti och medeltemperaturen var i 
genomsnitt 17,4 grader, vilket är 1,7 grader över det nor-
mala. Månadens högsta värde var 31,5 grader och uppmät-
tes den 7 augusti på Bornholm. Vid Isenvad intill Herning 
noterades månadens lägsta temperatur med 2,8 grader den 
13 augusti. Regionen Bornholm var varmast under måna-
den och regionen Nordjylland var kyligast. Det föll 69 

Danmark

 

Danmarksväder 

millimeter regn i genomsnitt under månaden, vilket är 2 
millimeter över det normala. Det var dock stora skillnader 
i mängd över geografiska områden. Mest föll det i alla fall 
över regionen Syd- och Sönderjylland medan Bornholm 
fick minst. I Holbaek föll den 31: a 28,2 millimeter ack-
ompanjerat med åska på en halv timme. Solen sken i ge-
nomsnitt 242 timmar och det är 56 timmar fler än normalt. 
Med sina 242 soltimmar är augusti den åttonde solrikaste 
sedan mätningarna startade år 1920. Augusti 1947 leder 
fortfarande rekordet med sina 291 soltimmar. 
 
Överskott av nederbörd och något varmare än normalt 
blev september. Månadsmedeltemperaturen i genomsnitt 
var 13,2 grader och det är 0,5 grader över det normala. 
September månads högsta temperatur var 23,8 grader och 
uppmättes vid Nexö på Bornholm den 1:a. Månadens 
lägsta var 0,7 grader den 28: e vid Tylstrup i Nordjylland. 
Regionen Nordjylland var kyligast under månaden och 
Bornholm varmast. Det föll i genomsnitt 94 millimeter 
regn över landet och det är 21 millimeter över normalen. 
Den 4: e september regnade det kraftigt med inslag av 
hagel och det föll 44 millimeter i Köpenhamn. Samma dag 
fick Esbjerg i Västjylland 72 millimeter regn.  Den 15: e 
drog områden med åska och hagelskurar upp från sydväst. 
Solen sken i genomsnitt 164 timmar och det är 36 timmar 
över det normala. Mellersta Jylland fick minst med soltid 
och Bornholm kunde registrera mest av den varan. Den 29 
september registrerades ett nytt september-rekord för högt 
lufttryck sedan startåret 1874. Över 1042 hPa registrera-
des på flera platser, bland annat vid Hammer Odde Fyr på 
Bornholm.  Tidigare rekord härrör sig från just Hammer 
Odde Fyr med 1038,8 hPa den 18 september 1904.   
 
Källa: DMI      Per-Ove Johansson, Avesta 

Medlemsavgiften 
Tidigare år har vi med Väderbiten nummer 4 bifogat ett 
inbetalningskort och meddelat att det varit dags att betala 
medlemsavgiften för det kommande året. 
Eftersom det nu är osäkert om föreningen kommer att 
överleva efter nästa årsmöte så har styrelsen beslutat att 
avvakta med att inkassera medlemsavgiften för det kom-
mande räkenskapsåret. 
Föreningen har sparade medel för att kunna ge ut Väder-
biten nr 1-2016 och nr 2-2016 som planerat, samt även 
pengar så att det räcker till att ge ut en tidning efter års-
mötet i juni 2016 där information ges om föreningen 
avvecklats eller om föreningen fortsätter sin verksamhet. 
 

Styrelsen 
 

Rädda Väderbitarna! 
Intresserad att vara med i  
Väderbitarnas styrelse? 

Kontakta valberedningen.  
Just Ditt engagemang kan rädda föreningen! 

 
Telefonnummer till valberedningen: 
 
Hans Molin 08-767 57 44.  070-436 24 84 
 
Ingemar Pettersson 0157-505 69.  070-748 01 91 

 

Mer viktig information 
 

Se sidan 17. 

Utflykten till Lurö inställd 
Sensommarutflykten till Läcks slott 
och Lurö den 12-13 september blev 
inställd, inga deltagare anmälde sig. 
Synd på ett bra program med intres-
santa och vackra resmål. 
Tack till Birthe för arbetet du lagt 
ner på utflyktsprogrammet! 
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SM HI

stand.

M edel  

temp

M edel   

max

M edel   

min
Högsta Dag Lägsta Dag

Antal 

frostdygn

Antal 

högsom-

mardagar

M ängd Största Dag

Lannavaara - +11,7 +15,7 +7,5 +20,0 28 +1,0 5 0 9 i.u. i.u. - 1 i.u.

Snöberg - +12,1 +16,7 +7,6 +30,0 2 +4,0 25 0 2 134,0 28,0 26 i.u. i.u.

Våmhus t/n +14,7 +20,3 +9,8 +30,0 2 +4,5 25 0 4 147,4 33,5 8 2 0

Svärdsjö n +15,4 +20,2 +10,5 +29,3 2 +5,9 25 0 4 100,8 32,1 8 2 0

Borlänge t/n +16,1 +21,0 +11,2 +29,8 2 +8,2 10 0 5 147,8 41,2 8 2 0

Hoberg - +13,5 +17,6 +10,0 +25,8 2 +5,3 10 0 3 165,2 48,3 18 i.u. i.u.

Långshyttan n +15,1 +20,6 +10,6 +29,1 2 +6,2 25 0 5 120,8 33,7 8 4 0

Smedjebacken n +16,3 +22,0 +10,9 +29,5 3 +8,0 27 0 6 154,2 47,3 4 6 0

Avesta t/n +16,3 +21,6 +11,8 +30,2 2 +8,5 21 0 5 99,5 18,3 8 5 0

Brovallen t/n +15,6 +20,4 +11,1 +29,1 2 +7,4 14 0 5 130,8 20,3 14 6 2

Östhammar t/n +15,0 +19,4 +10,6 +30,0 2 +5,7 13 0 3 120,8 25,5 25 3 0

Sollentuna - +17,4 +21,6 +13,2 +29,6 2 +8,2 14 0 5 100,0 24,4 29 3 0

Skåre t/n +16,1 +21,0 +11,2 +28,0 4 +8,5 17,21 0 5 101,7 23,4 6 2 i.u.

Godegård n +15,3 +20,4 +11,4 +28,7 3, 5 +6,9 21 0 5 127,2 33,0 29 1 1

Kärra - +16,3 +21,5 +12,0 +31,2 5 +7,3 17 0 5 102,0 23,6 26 i.u. i.u.

Kansjö - +14,3 +17,7 +10,0 +27,4 5 +5,2 17 0 4 96,6 25,1 8 0 0

Gislaved t/n +16,7 +21,4 +12,1 +32,1 5 +7,3 17 0 5 109,9 26,5 28 0 i.u.

Marbäck t/n +16,1 +20,9 +11,3 +30,8 5 +17,0 17 0 5 105,0 36,4 28 2 0

Helsingborg n +16,8 +20,1 +13,4 +28,5 5 +9,6 30 0 3 83,2 28,7 19 0 0

Lindby t/n +15,9 +20,8 +11,8 +29,3 5 +7,2 11 0 2 61,5 15,4 15 0 0

SM HI

stand.

M edel  

temp

M edel   

max

M edel   

min
Högsta Dag Lägsta Dag

Antal 

frostdygn

Antal 

högsom-

mardagar

M ängd Största Dag

Lannavaara - +12,5 +17,9 +7,0 +24,5 22 +1,3 13 0 0 i.u. i.u. . 2 i.u.

Snöberg - +13,4 +19,4 +7,4 +23,1 20 +4,2 13 0 0 40,0 19,0 27 i.u. i.u.

Våmhus t/n +14,1 +21,5 +6,9 +25,4 25 +2,8 13 0 2 52,0 21,8 27 1 1

Svärdsjö n +14,9 +22,0 +7,7 +25,5 25 +3,5 13 0 1 28,8 5,5 12 2 1

Borlänge t/n +15,8 +22,7 +8,8 +25,9 25 +5,3 4 0 2 47,8 32,4 27 1 0

Hoberg - +13,4 +19,2 +10,3 +22,6 25 +7,2 3 0 0 45,8 15,0 27 i.u. i.u.

Långshyttan n +15,3 +22,0 +8,1 +25,9 25 +4,6 14 2 2 18,8 5,0 27 2 2

Smedjebacken n +15,6 +22,2 +9,0 +25,4 8 +5,8 15 0 3 48,6 31,4 27 2 2

Avesta t/n +16,6 +23,2 +9,9 +27,0 25 +6,6 19 0 3 21,5 10,5 11 1 2

Brovallen t/n +16,1 +22,2 +9,1 +26,0 25 +5,2 19 0 2 17,6 4,5 12 2 3

Östhammar t/n +15,3 +21,6 +9,6 +25,9 7 +5,4 21 0 4 9,6 4,0 2 1 5

Sollentuna - +17,3 +23,1 +11,4 +26,0 7 +7,8 20 0 3 7,1 5,0 5 1 2

Skåre t/n +15,7 +22,1 +9,3 +25,1 7 +5,0 3 0 1 65,5 29,5 27 0 i.u.

Godegård n +15,0 +22,3 +8,4 +26,3 7 +3,9 14 0 1 50,5 15,7 25 3 2

Kärra - +17,8 +25,2 +11,9 +30,7 15 +7,2 13 0 14 102,2 42,8 27 i.u. i.u.

Kansjö - +15,2 +19,8 +9,6 +24,7 7 +5,6 20 0 0 35,4 12,5 31 1 0

Gislaved t/n +17,3 +23,2 +11,4 +27,0 4 +6,4 13 0 8 41,7 11,5 27 0 i.u.

Marbäck t/n +17,4 +23,3 +11,4 +27,7 15 +5,9 13 0 14 78,4 33,8 27 1 0

Helsingborg n +18,0 +21,3 +14,7 +25,9 4 +9,5 13 0 2 51,1 14,8 5 1 0

Lindby t/n +17,6 +22,7 +13,1 +26,1 4 +3,6 19 0 3 40,0 17,0 7 3 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.

Kvartalsrapport - 2015

Juli

Station

Temperatur C° Nederbörd mm Antal 

åsk-

dagar

Antal 

dim-

dagar

Augusti

Antal 

dim-

dagar
Station

Temperatur C° Nederbörd mm Antal 

åsk-

dagar
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SM HI

stand.

M edel  

temp

M edel   

max

M edel   

min
Högsta Dag Lägsta Dag

Antal 

frostdygn

Antal 

högsom-

mardagar

M ängd Största Dag

Lannavaara - +8,6 +12,7 +4,6 +21,0 11 -0,7 4 3 0 i.u. i.u. - 0 i.u.

Snöberg - +9,4 +13,1 +5,7 +18,3 10 +2,5 26 0 0 96,0 27,0 17 i.u. i.u.

Våmhus t/n +10,3 +15,2 +6,2 +21,3 10 -0,5 29 1 0 104,3 32,4 17 0 1

Svärdsjö t/n +11,1 +15,4 +6,6 +21,0 10 -0,7 27 1 0 82,3 28,2 17 0 6

Borlänge t/n +11,4 +15,7 +7,1 +19,8 10 +0,3 29 0 0 131,6 37,0 2 0 2

Hoberg - +9,8 +13,3 +7,3 +18,6 10 +2,7 7 0 0 125,4 45,4 2 i.u. i.u.

Långshyttan n +11,5 +15,6 +7,4 +19,8 10 +0,2 29 0 0 114,9 28,2 5 1 8

Smedjebacken n +11,8 +15,8 +7,8 +20,1 10 +3,0 29 0 0 119,7 28,2 2 1 4

Avesta t/n +11,9 +16,4 +8,0 +20,3 10 -0,1 29 1 0 80,6 16,6 2 1 3

Brovallen t/n +11,6 +16,0 +7,4 +19,1 30 ±0,0 29 0 0 86,7 17,7 2 1 4

Östhammar t/n +11,5 +15,4 +7,6 +18,5 14 +1,0 29 0 0 70,0 16,7 2 1 4

Sollentuna - +13,5 +17,3 +9,6 +20,3 10 +2,0 29 0 0 136,6 76,5 6 2 4

Skåre t/n +12,1 +16,4 +7,8 +19,6 10 +0,1 27,29 0 0 156,6 27,6 15 0 i.u.

Godegård n +11,2 +16,3 +6,9 +19,3 10 -0,4 29 1 0 132,1 45,2 5 1 2

Kärra - +12,9 +18,6 +8,8 +23,9 9 +1,9 27 0 0 123,2 22,8 22 i.u. i.u.

Kansjö - +10,3 +13,5 +7,0 +15,6 11,17 +2,8 27 0 0 89,4 13,8 14 0 1

Gislaved t/n +12,4 +16,6 +8,2 +19,3 3 +0,4 29 0 0 105,5 22,3 4 1 i.u.

Marbäck t/n +12,7 +17,4 +7,9 +20,1 14 +0,6 27 0 0 93,2 16,7 5 3 1

Helsingborg n +13,0 +15,4 +10,5 +19,3 1 +4,0 29 0 0 81,2 16,1 5 2 0

Lindby t/n +13,7 +17,4 +10,5 +23,1 1 +5,2 30 0 0 61,5 15,9 7 2 3
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.

Kvartalsrapport - 2015

September

Station

Temperatur C° Nederbörd mm Antal 

åsk-

dagar

Antal 

dim-

dagar

±0,0

+2,0

+4,0

+6,0

+8,0

+10,0

+12,0

+14,0

+16,0

+18,0

0

40
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120

160

200

240

280

320

360

Medeltemperatur och nederbörd juli-september 2015

jul-sep Normal jul-sep Total jul-sep Normal jul-sep Medel



VÄDERBITEN nr 4-2015 6 

 

 

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

Siffror med kursiv stil = normalvärden resp. infallet datum

Nordiska sommardagar = temperatur =>20°

Medeltemp Nederbörd

Högsta 

nattemp.

Nordiska 

sommard.

+11,0 - +14,0

i.u. i.u. 30/7

+11,8 205,0 +13,8

i.u. i.u. 3/7

+13,5 255 +16,2

i.u. i.u. 4/7

+14,2 183 +15,9

+14,0 201 4/7

+15,1 261,8 +17,9

+14,6 216 4/7

+15,0 251 +18,9

+15,1 210 4/8

+14,1 179 +18,2

+14,9 190 4/8

+15,7 221,0 +16,8

+14,6 202 5/8

15,5 174,0 18,9

+15,3 197 4/7

+15,0 185 +16,6

+14,4 191 4/7

+16,5 151 +17,8

i.u. i.u. 4/7

+15,2 234 +16,5

i.u. i.u. 25/8

+13,8 218 +14,8

+13,6 222 4/7

+14,3 271 +16,5

+14,7 201 4/7

+15,9 212 +19,3

+15,4 227 6/7

+15,5 260 +16,4

+14,8 275 5/8

+16,1 190 +18,7

+16,8 230 5/7

+15,8 163 +18,2

i.u i.u. 5/7,17/8

Svärdsjö

-

48

50

61

Brovallen

58

13

20

43

46

36

36

Avesta

Östhammar

26

64

46

59

Kansjö

Skåre

49Marbäck

Godegård

59

25

Sommar-rapport 2015

Helsingborg

Lindby

Sollentuna

Smedjebacken

Långshyttan

Borlänge

Lannavaara

Våmhus

Snöberg

Gislaved
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MEDDELANDE FRÅN REDAKTIONEN 

Redaktören avgår efter årsmötet 
Som du kan se på sidan 17 så hänger Väderbitarnas fram-
tid på en skör tråd. Precis som i många andra föreningar 
är det svårt att få medlemmar att ta plats i styrelsen. Vä-
derbitarnas styrelse består till stor del av personer som 
varit aktiva sedan starten 1989, nu har vi kommit till den 
punkten att en förnyelse behövs och utan förnyelse kan 
inte verksamheten fortsätta. 
Undertecknad kommer att avgå ur styrelsen i samband 
med årsmötet 2016. I styrelsen har min post varit övrig 
ledamot. Jobbet som redaktör är inte kopplat till posten 
som ledamot i styrelsen utan har varit helt fristående. Jag 
kommer att ta hand om Väderbiten nummer 1-2016 och 2-
2016 precis som planerat. Redaktionen ser fortfarande 
fram emot en massa intressant material och statistik från 
er medlemmar. Jag kommer också, om det behövs, ta 
hand om ett nummer av Väderbiten under sommaren 2016 
med information om årsmötets beslut, avveckling eller en 
fortsättning för Väderbitarna. 

Lars-Erik Wikman 

Adresser till redaktionen. 
Allt utom års- och kvartalsrapporten skickas till: 
Lars-Erik Wikman 
Hillersboda 73 
790 23 Svärdsjö  
e-post: 0246-61103@telia.com 
 
Års- 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 januari 2016. 

Kvartalsrapport okt till dec 2015 stoppdatum 15 jan 2016

Månad

Medel-

temp

Medel-

max

Medel-

min

Högsta 

temp Datum

Lägsta 

temp Datum

Antal 

Frost 

dygn

Antal 

Is 

dygn

Månads 

neder 

börd

Största 

dygns-

mängd

Datum 

fallit 

den *)

Antal 

åsk 

dagar

Antal 

dim 

dagar

okt

nov

dec

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

(Åskdag = åskdunder har hörts på stationen)   (Dimdag = sikten max 1km runt hela stationen vid någon tidpunkt kl 00-24)

Årsrapport 2015 Årsrapport 2015

jan

feb

mar

apr

maj

jun Namn

jul

aug Ort

sep

okt Ja / nej

nov

dec Ja / nej

Månad

Medel-

temp

Neder-

börd

Antal 

åsk 

dagar

T
 I

 L
 L

  
V

 Ä
 D

 E
 R

 B
 I

 T
 E

 N
  

1
 -

 2
 0

 1
 6

Antal isdygn (max temp <=0ºC)

Antal frostdygn (min temp <0ºC)

Antal högsommardagar (max temp >=+25ºC)

Temperaturmätningarna är gjorda 

enligt SMHI-standard

Nederbördsmätningarna är gjorda 

enligt SMHI-standard

Antal 

dim 

dagar

Årets högsta temp & datum

Årets lägsta temp & datum

Årets största dygns nederbörd & datum

Rädda Väderbitarna? 
Kontakta valberedningen om du vill vara med och jobba 
för en fortsättning för Föreningen Väderbitarna. 
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1 juni. Snör ika Katter jåkk uppmätte 90cm snö. 
 
19 juni. Midsommarafton blev 
mycket kylig på de allra flesta platser, 
speciellt i södra Sverige. Temperaturen 
orkade inte över tjugo grader någon-
stans i Götaland eller Svealand. Da-
gens högsta temperatur noterades i 
Boden med blygsamma +21,1°C. I 
Stockholm upplevde man sin tredje 
kyligaste midsommarafton på 150 år 
med en maximitemperatur på tolv gra-
der, bara åren 1902 och 1987 hade en 
lägre maximitemperatur än årets mid-
sommarafton. 
 
23 juni. I lappländska Nikkaluokta föll det 38,9mm 
regn, vilket blev juni månads största uppmätta dygnsne-
derbörd i Sverige. 
 
Juni. Haparanda noterade sin blötaste 
junimånad sedan mätningarna startade. Det 
nya rekordet lyder 95mm, den gamla topp-
noteringen var ifrån år 1923 med 93mm. 
 
Juni. På många platser  upplevde man nog att solen 
lyste med sin frånvaro under en stor del av månaden, men 
den sammanlagda solskenstiden var ändå bara ungefär tio 
procent mindre än normalt. I sydost visade var det till och 
med lite soligare än vanligt. Växjö och Visby noterade 
några fler soltimmar än normalt och på Hoburg lyste solen 
hela 369 timmar, vilket är 27% mer än normalt. 
 
2 juli. Månadens högsta temperatur  i Sver ige uppmät-
tes i Forse Ångermanland med +32,8°C. 
 
3 juli. Härnösand och Sundsvall-Härnösands flygplats 
uppmätte sina högsta julitemperaturer sedan år 1994 med 
+32,2°C respektive +32,4°C. 

5 juli. De högsta temperaturerna noterades nu i södra 
Sverige där Malmö hade +32,4°C, högst sedan år 1994. I 
Kristianstad och Karlshamn uppmättes de högsta julitem-
peraturerna sedan år 1959 med +31,9°C respektive +31,1°
C. 
 
14 juli. I Pajala gick temper aturen ända ner  till –1,7°C. 
 
Juli. Pajala noterade sin kyligaste julimånad sedan 
1965 och för Gäddedes del får vi gå tillbaka ända till 1951 
för att hitta en kyligare julimånad än årets. Värt att notera 
är dock att stationerna flyttats några gånger under årens 
lopp. 
 
8 augusti. Efter  några varma 
dygn tryckte svalare luft på från 
väster. Dygnet blev augusti månads 
åskrikaste med lokalt kraftiga ovä-
der, t.ex i Hälsingland där ett kraf-
tigt hageloväder noterades i trakten 
av Bjuråker. 
 
13 Augusti. I Ljusnedal sjönk temperaturen till –2,2°C, 
något som blev augusti månads lägsta temperatur i Sve-
rige. 
 
14-15 augusti. Efter  sommarens något sega star t så 
dröjde det ända till dessa dagar innan den meteorologiska 
sommaren anlände till fjällstationerna Hemavan-
Giertevardo, Blåhammaren och Sylarna. 
 
21 augusti. I Älvsbyn och Piteå steg temperaturen till 
+28,9°C respektive +28,2°C. Flera stationer här uppe i 
norr noterade sommarens högsta temperaturer runt dom 
här dagarna. Det är ovanligt att årets högsta temperaturer 
noteras så sent på säsongen. 
 
Källa: www.smhi.se    

Lars-Erik Wikman, Svärdsjö 

Några glimtar från sommaren 2015 

 
Automatstationsnätet 20 år 

Den 1 augusti fyllde SMHI:s nuvarande nät med automatiska väderstationer tjugo år. Men redan för femtio år sedan sattes 
SMHI:s allra första automatiska väderstation upp på Östergarn på östra Gotland. Från den stationen finns data med början 1 
november 1965. Under de följande decennierna startades ytterligare ett fåtal automatstationer, men i mitten av 1990-talet 
genomfördes ett stort projekt där många manuella 
stationer ersattes med automatstationer. Den 1 au-
gusti 1995 sattes drygt trettio nya stationer i drift. 
Totalt sattes ungefär 110 nya automatstationer i drift 
under åren 1995 och 1996, av dessa står fortfarande 
drygt 100 stycken kvar på exakt samma plats. 
Sex stationer har under årens lopp flyttats eller 
stängts av olika anledningar. Stationen i Göteborg 
flyttades 1998-99. SMHI hade till att börja med en 
automatstation vid Örebro flygplats, men den flytta-
des till Kloten i Västmanland, väderdata får man 
numera från Örebro flygplats egen väderstation. 
Almagrundet och Gustaf Dalén, som båda är kasun-
fyrar,  stängde man år 2010 eftersom det inte var 
tekniskt möjligt att fortsätta mätningarna där ute. 
Stationen vid SMHI i Norrköping flyttades några 
hundra meter år 2013 och slutligen så flyttades stat-
ionen i Stavsnäs till Skarpö tidigare under år 2015. 
Källa: www.smhi.se 

Lars-Erik Wikman, Svärdsjö SMHI:s automatstation i Norrköping innan flytten 2013. 
/foto Lars-Erik Wikman 
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Svenska lufttrycksrekord för april månad 

Läget den 9 april 1921 kl. 01   (Källa NCEP reanalysis) Läget den 6 april 1943 kl. 01.  (Källa NCEP reanalysis) 
OBS. Kartor finns endast för läget kl. 01 varje dygn. 

Jörgen Wireén, Våmhus 

Högsta lufttrycket 
Det högsta lufttrycket för en aprilmånad i Sverige från år 
1900 och framåt har noterats i Gävle 1921 med 1046,2 hPa. 
(Källa SMHI) 

Lägsta lufttrycket 
Lägsta lufttrycket för en aprilmånad noterades 1943 då ett 
djupt lågtryck passerade österut över norra Sverige.  
Gäddede noterade vid 11-observationen 960,3 hPa.  
(Källa SMHI) 

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 december - februari förväntas medel-
temperaturen med 55-60% sannolikhet bli upp till 0,5 
grader över den normala. Störst sannolikhet för överskott i 
början av perioden då avvikelsen blir 0,5-1,5 grader, mest 
i norr. I slutet av perioden upp till 0,5 graders temperatur-
underskott. Nederbörden väntas med 55-60% sannolikhet 
bli något över den normala. Sannolikheten för det är störst 
i början av perioden och i sydost. I slutet av perioden nå-
got torrare än normalt i norr. Medellufttrycket tros med 55
-65% sannolikhet bli 0,5-1,5 hPa under det normala. 

Största avvikelsen i öster. För övrigt får Ryssland samt 
Ost – och Sydeuropa mildare än normalt, särskilt östra 
Medelhavsområdet, liksom Ishavet. Däremot får Brittiska 
öarna och havet väster därom kallare än normalt. Neder-
börden förmodas bli något över den normala över främst 
Ost – och Centraleuropa. Något torrare än normalt väntas 
Medelhavsområdet få, liksom speciellt området mellan 
Island och Brittiska öarna. Medellufttrycket tros bli under 
det normala över Nord – och Mellaneuropa, samt särskilt 
västra Ryssland. Däremot väntas det bli över normalt me-
dellufttryck över Medelhavsområdet vidare till havet mel-
lan Brittiska öarna och Island. I början av perioden är me-
dellufttrycket mycket under det normala över Ishavet, 
Nordatlanten och Skandinavien, men under periodens 
gång sker ett omslag så att det blir mycket över det nor-
mala i området kring Island och Grönland, medan det blir 
mycket under det normala i området från Östersjön till 
västra Ryssland. 
 

Hans Östlund, Krylbo 

Vinterprognos 2015 

Lufttrycksrekord 
Det mäktiga högtrycket som låg över södra Skandinavien i 
slutet av september månad gav Sverige ett nytt lufttrycks-
rekord när man på förmiddagen den 29 september upp-
mätte 1042,9 hPa i Småländska Hagshult. Gamla rekordet  
var 1042,0 hPa som uppmättes i Sveg den 16 september 
1903. Förutom Hagshult så hade Kosta, Jönköpings flyg-
plats, Torup, Horn, Linköping/Malmslätt, Hästveda och 
Målilla alla minst 1042,1 hPa. 
Källa: www.smhi.se               Lars-Erik Wikman, Svärdsjö 

Fenologisk rapport, Krylbo 2015 
 30/7 Blåbär mogna. 
 13/9 Lingon mogna. 
 17/9 Lövfällning på hägg.  
 21/9 Lövfällning på björk.  
 23/9 Lövfällning på lönn.  
 25/9 Lövfällning på rönn.  
 1/10 Lövfällning på asp.  
16/10Lövfällning på syren. 

Hans Östlund, Krylbo 
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Ett antal Väderbitare 
gjorde ett studiebesök 
vid Siljansfors för-
sökspark, i början av 
september. Försöks-
parken tillhör Sveriges 
Lantbruksuniversitet 
och är belägen 18 km 
sydväst om Mora i 
Dalarna. Vi anlände 
strax efter lunchen 
som intogs i Mora. 
Jägmästare Christer 
Karlsson tog emot och 
visade oss runt, samt 
berättade om de olika 
försöksverksamheter-
na. Man studerar olika 
former av röjning och 
gallring och deras 
inverkan på produkt-
ion och kvalitet. Av-
verkning och föryng-
ring, skogsodling med 
plantor av olika geo-
grafiskt ursprung, 
olika trädslag samt 
förädlade plantor. 
Skogsbrukets inverkan 
på markvattnet, avrin-
ning, vattenkvalitet 
och även på uppdrag 
av SGU, grundvatten-
nivån. Försöksparken 
omfattar 1520 ha. 
Dessutom finns ett 
allmänt mätprogram 
för klimat och neder-
börd. Från 1992 har 
försöksparken mät-
historik av lufttempe-
ratur, samt markytans 
temperatur, luftfuktig-

het, snödjupsmätning samt 
globalstrålning. Nederbörden 
mäts endast under vegetations-
perioden. 
SMHI hade en klimatstation 
placerad vid herrgården och 
där förekom temperatur- och 
nederbördsmätningar under 
perioden 1921-1991. En bit 
ifrån studeras vattenavrinning 
från ett 90 ha område. Detta 
projekt startades 1973. När 
visningen var slut intogs ge-
mensam fika vid Siljansfors 
servering i det fina höstvädret. 
 

Per-Ove Johansson, Avesta 

Christer Karlsson visar de meteorologiska mätsensorerna. /foto Per-Ove Johansson 

Siljansfors hytta med masugn.  /foto Per-Ove Johansson 

SGU:s vattenståndsrör 
som försöksparken mäter grundvat-
tennivån i. Christer förevisar hur det 
fungerar. /foto Per-Ove Johansson 

Besök vid Siljansfors försökspark 
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Mycket kallt 

Normalt 

Kalluftsutbrott 

Torr  
jan-feb 

Amerikanska AccuWeather ger en vin-
terprognos som visar på kyla uppe hos 
oss i Skandinavien, många vinterstor-
mar under högvintern i ett stråk från 
norra Spanien, centrala Frankrike, Al-
perna och vidare österut över Östeu-
ropa. Längre söderut, vid Medelhavet, 
förutspås en mild vinter. En stor del av 
de Brittiska Öarna, Norra Frankrike, 
Beneluxländerna och västra Tyskland 
väntas under en stor del av vintern ligga 
under inflytande av högt lufttryck i 
nordväst, vilket gör att området förvän-
tas få ganska normalt vinterväder, men 
med färre vinterstormar än normalt. 
Över Skandinavien ger prognosen teck-
en på att kall luft efterhand etablerar sig 
och ger överlag temperaturer under de 
normala. Under den senare delen av 
vintern kan den kalla luften periodvis 
utbreda sig söderut. 
I början av vintern förväntas de flesta 
vinterstormarna ta en bana från Atlan-
ten och vidare in över Västeuropa. Ef-
terhand som den kalla luften etablerar 
sig i norr kommer lågtrycksbanorna 
sannolikt att pressas söderut så att 
framför allt den södra delen av konti-
nenten berörs. 
I västra Kanada förväntas milda 
västvindar ge temperaturer över det 
normala. Längre österut, i Klippiga 
bergen, visar prognosen att det kommer 
mindre snö än normalt, den snön som 
ändå faller kommer i början av vintern. 
Längre fram i januari och februari do-
minerar en torr vädertyp. Även över 
prärierna förväntas mildare och torrare 
väder än normalt, med temperaturöver-
skott på kanske så mycket som tre gra-
der. I östra Kanada kan vintern bli snö-
rikare än normalt, undantaget är områ-
det vid de Stora Sjöarna som kan få en 
mindre vinternederbörd än normalt 
eftersom de flesta vinterstormarna för-
väntas gå på en mer sydlig eller östlig 
bana.      Källa: www.accuweather.com 
 

Lars-Erik Wikman, Svärdsjö 

Kall vinterprognos för Skandinavien 

Europa 

Nordamerika 

 

Fina höstdagar 
Några mycket varma höstdagar noterades i norra Skandina-
vien runt den 11-12 september. Esrange satte nytt värmere-
kord för september för Kiruna/Esranges mätserie som star-
tade år 1898 när man den 11 september uppmätte +24,3°C. 
På Kiruna flygplats stannade temperaturen på +23,2°C, det 
räcker inte till nytt rekord men väl den högsta temperaturen 
där sedan 1958. I Gällivare slogs rekordet när man upp-
mätte +24,1°C. Gamla rekordet var +24,0°C från år 1920, 
stationen startade år 1897. Karesuando hade sin varmaste 
septemberdag sedan år 1920 med noteringen +23,1°C. Re-
kordtemperaturen från 1920 lyder +24,0°C, men då var 
strålningsskyddet runt termometrarna sämre, så kanske hade 
årets notering inneburit nytt rekord om förhållandena varit 

likvärdiga. Också i Nordnorge noterades mycket höga tem-
peraturer. Kautokeino på Finnmarksvidda satte nytt stat-
ionsrekord för hög septembertemperatur med +22,8°C den 
11:e och Dividalen i Troms uppmätte +23,2°C dagen efter, 
även det var nytt stationsrekord. Även Sihccajavri och Cu-
ovddatmohkki, båda på Finnmarksvidda, satte nya stations-
rekord för hög septembertemperatur den 11:e med +22,0°C. 
Sihccajavri har den längsta mätserien av dessa stationer 
med start år 1913. Gamla rekordet för Sihccajavri var ifrån 
den 2 september 1958 då det var +21,5°C. 
Källa: www.nrk.no, met.no och www.smhi.se 
 

Lars-Erik Wikman, Svärdsjö 
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Om vi tänker på temperaturskalor så dyker säkert namn 
som Celsius, Fahrenheit, Kelvin och kanske någon till upp 
i huvudet. Men under årens lopp har det funnits ytterligare 
en handfull temperaturskalor som nu är mer eller mindre 
bortglömda. Här följer en rundtur i skalornas värld. 
 
Galilei och Guericke 
Galileo Galilei räknas som termometerns uppfinnare när 
han redan år 1592 konstruerade en lufttermometer. Den 
bestod av en luftfylld kula med ett på undersidan långt 
rör. Efter att ha värme upp luften i kulan med handen så 
stack han ner röret i en vätskebehållare. När sedan luften i 
kulan svalnade av så minskade luftens volym inne i kulan 
och en del av vätskan i behållaren steg upp i röret. Väts-
kans nivå inne i glasröret förändrades beroende på omgiv-
ningens temperatur. Låg temperatur gav hög vätskenivå 
och steg temperaturen sjönk nivån i röret. Något senare 
använde sig Otto v Guericke i Magdeburg av samma prin-
cip när han konstruerade sin lufttermometer. Hans termo-
meter bestod också av en luftfylld kula med ett rör under-
till, men Guericke använde ingen vätskefylld behållare att 
sticka ner rörets ände i, utan han böjde röret i en U-form 
så att rörets ände pekade uppåt och låg i samma nivå som 
kulan. Längst ner i U-ets botten hällde han ner en vätska 
som nu rörde sig nere i U-et beroende på temperaturen. 
Mot kulan vi lägre temperaturer och mot rörets öppning 
vid högre temperaturer. Det här visade sig inte vara speci-
ellt noggranna termometrar eftersom de förutom tempera-
turen även reagerade på lufttrycket. Ingen av herrarna 
gjorde heller någon temperaturskala. 
 
Newton. ºN 
Under 1600-talet gjordes sedan flera olika vätsketermo-
metrar, både innehållande vatten och alkohol. Men det var 
först i början av 1700-talet som termometrarna blev prak-
tiskt användbara. År 1701 konstruerade Isaac Newton en 
oljetermometer där han satte två fixpunkter. Noll grader 
Newton vid vattnets fryspunkt och tolv grader Newton vid 
människans kroppstemperatur. Längst upp på sin tempera-
turskala satte han temperaturen för glödande kol till 192 
grader Newton. 
 
Rømer. ºRø 
Dansken Ole Rømer arbetade i början av 1700-talet med 
att etablera en universell temperaturskala. Noll grader 
satte Rømer vid den lägsta tempereraturen han kunde 
åstadkomma i laboratoriet och det var temperaturen på en 
blandning av frysande vatten och salt. Vattnets kokpunkt 
satte Rømer till 60 grader. Vattnets fryspunkt hamnade på 
7,5 grader Rømer. 
 
Fahrenheit. ºF 
Tysken Daniel Gabriel Fahrenheit intres-
serade sig för arbetet som dansken Rømer 
gjorde och presenterade snart sin egen 
temperaturskala, som i första skedet inte 
var lika som den Fahrenheit-skala som vi 
är vana vid. Vattnets fryspunkt valde Fah-
renheit att lägga på samma värde som 
Rømer, alltså vid 7,5 grader. Som övre 
fixpunkt valde han människans kropps-
temperatur som han gav värdet 22,5 gra-
der. Vattnets kokpunkt hamnade på 48 
grader. Fahrenheit blev inte själv nöjd 
med sin temperaturskala så år 1715 änd-
rade han sin skala på så sätt att vattnets 
fryspunkt gavs värdet 32 grader och människans kropps-
temperatur fick värdet 96 grader.  

Vattnets kokpunkt hamnade vid 205 grader. Vid den här 
tiden var termometrarna inte speciellt noggranna och efter 
några år, närmare bestämt år 1717 såg sig Fahrenheit 
tvungen att justera sin skala, nu till den Fahrenheit-skala 
som lever kvar idag, med vattnets fryspunkt vid 32 grader 
Fahrenheit och vattnets kokpunkt vid 212 grader Fahren-
heit. 
 
Réaumur. ºR 
År 1730 tillverkade fransmannen René Antoine 
Ferchault de Réaumur en sprittermometer där 
noll grader bestämdes av vattnets fryspunkt, vatt-
nets kokpunkt satte han vid 80 grader Réaumur. 
 
Delisle. ºDe 
Fransmannen Joseph Nicolas Delisle som var direktör vid 
S:t Petersburgs observatorium åren 1725 till 1747 definie-
rade år 1732 en temperaturskala som blev populär i Ryss-
land under 100 år. Skalan var bakvänd, efter vad vi är 
vana vid, och hade vattnets kokpunkt vid noll grader och 
vattnets fryspunkt vid 150 grader. Alternativ stavning är 
de Lisle. 
 
Celsius. ºC 
År 1742 föreslog Anders Celsius en temperaturskala där 
vattnets fryspunkt sattes till 100 grader och vattnets kok-
punkt till noll grader. Han gjorde noggranna termometer-

studier och kom fram till fixpunkten för vatt-
nets kokpunkt är beroende av lufttrycket och 
att man därför måste ta hänsyn till lufttrycket 
när man tillverkar och graderar en termome-
ter. Celsius dog i tuberkulos endast 42 år 
gammal. Efter sin död vände Carl Linnaeus, 
senare adlad till von Linné, skalan till den vi 
har idag med vattnets fryspunkt vid noll gra-
der och vattnets kokpunkt vid 100 grader. 
 

Kelvin. K 
Kelvin-skalan föreslogs av Lord Kelvin år 
1848 och anger temperaturen i förhållande till 
den absoluta nollpunkten som är lika med noll 
K. Kelvin blev en av SI-enheterna år 1960. 
Steglängden är lika med celsiusgraderna och 
används främst inom vetenskapen. Enligt den 
internationella temperaturskalan ITS-90 har 
kelvin-skalan 17 fixpunkter som sträcker sig 
från 0,65 K till 1358 K. 
Eftersom kelvin-skalan är en av SI-enheterna 
så ska den inte inledas med en versal och grad 
kelvin (ºK) har ersatts med (K). 
 
Rankine. ºRa 
År 1859 presenterade den skotske ingenjören William 
John Macquorn Rankine sin temperaturskala som påmin-
ner mycket om kelvin-skalan, men den har samma steg-
längd som fahrenheitskalan. Noll grader Rankine ligger 
precis som hos kelvin-skalan vid den absoluta nollpunk-
ten. Vattnets fryspunkt ligger vid 491,67ºRa och vattnets 
kokpunkt vid 671,67ºRa. Har använts i vetenskapliga sam-
manhang i länder som använder fahrenheit-skalan. 
 
På nästa sida finns en formelsamling för den intresserade. 
 
Källor: Menneskeaandens Sejre (fr. år 1904). Store norske 
leksikon. www.arkiv.certec.ith.se. www.wikipedia.se 
 

Lars-Erik Wikman, Svärdsjö 

Liten rundvandring bland temperaturskalor 
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Celsius     

°C 
Newton   

°N 
Rømer      

°Rø 
Fahren-
heit °F 

Réaumur 
°R 

Delisle      
°De 

Kelvin      
k 

Rankine    
°Ra 

Absoluta nollpunkten -273,15 -90,14 -135,90 -459,67 -218,52 559,73 0,00 0,00 

Vattnets fryspunkt 0,00 0,00 7,50 32,00 0,00 150,00 273,15 491,67 

Människans kroppstemp. 37,00 12,21 26,93 98,60 29,60 94,50 310,15 558,27 

Vattnets kokpunkt 100,00 33,00 60,00 212,00 80,00 0,00 373,15 671,67 

Celsius = Newton/0,33 

Celsius = 40x(Rømer-7,5)/21 

Celsius = (Fahrenheit-32)/1,8 

Celsius = Reaumur/0,8 

Celsius = 100-Delisle x 2/3 

Celsius = Kelvin - 273,15 

Celsius = (Rankine/1,8)-273,15 

Newton = Celsiusx0,33 

Rømer = Celsiusx21/40+7,5 

Fahrenheit = Celsiusx1,8+32 

Reaumur = Celsiusx0,8 

Delisle = (100-Celsius)x3/2 

Kelvin = Celsius + 273,15 

Rankine = (Celsius+273,15)x1,8 

Om du skulle 
komma på idén att 
göra om skalan på 
din termometer till 
något annat än ºC 
så finns här form-
ler till din hjälp. 

El Niño fortsätter 
Allt tyder på att det pågående El Niño fenomenet i Stilla Havet 
kommer att fortsätta under hösten och vintern, med sitt maximum 
på senhösten/förvintern, för att sedan gradvis försvagas under 
våren 2016. Prognoserna är ganska enhälliga och sannolikheten 
för detta är ungefär 95%. Under augusti var ytvattentemperaturen 
(sea surface temperature SST) i den östra halvan av Stilla Havet 
nära eller något större än två grader över den normala. Avvikel-
sen i område 4 höll sig oförändrad under månaden, medan den 
ökade i områdena 3.4 och 3 och minskade i område 1+2. 

Den pågående El Niño-n kommer sannolikt att göra att orkansä-
songen i Nordatlanten blir lugnare än normalt, medan man kan 
förvänta sig en aktivare säsong i centrala och östra Stilla Havet. 
Källa: Climate Prediction Center. NOAA 

Lars-Erik Wikman, Svärdsjö 

Blött i Närke 
Den 5 september regnade det kraftigt i ett stråk över gränstrakter-
na mellan Götaland och Svealand. Stora översvämningar drab-
bade bland annat Hallsberg med inställda tåg och översvämmade 
fastigheter som följd. Allra mest regn uppmättes i Hjortkvarn 
med 96,5mm, vilket förmodligen kommer att bli den största 
dygnsnederbörden i Sverige under året 2015. Den största dygns-
nederbörden som någonsin uppmätts i landskapet Närke är 
131,3mm, uppmätt i Norra Sirbo den 14 juli 1948. 
Källa: www.smhi.se 

Lars-Erik Wikman, Svärdsjö 

En julbetraktelse 
Det var en gång för mycket länge sedan en profet 
vars namn var Jesus. Han var en intelligent man 
som hade talets gåva. Han berättade om sin gud som 
hette Gud. Eftersom ingen hade sett Gud, hade han 
sänt Jesus för att reda ut en del för folket. Man 
skulle älska och frukta Gud, ty han kunde både 
straffa och belöna. Gud kunde även styra vädret. 
Han fixade rejäla stormar och skyfall, som männi-
skorna kallade syndafloden. Det var ett straff för att 
folket inte följt Guds lagar. Vid ett 
tillfälle när Jesus besökte Jerusalem, 
blev han bejublad av folket. Han var 
väldigt populär då! Jesus anhängare 
kallades apostlar och det blev deras 
uppgift att se till att Guds lagar följ-
des. Detta kostade pengar, eftersom 
ett sätt att övertyga de vantrogna var 
att starta krig och döda dem. Detta 
kostnadskrävande beteende har fort-
satt genom århundraden. 
 
Det var en gång för inte alls så länge 
sedan, en profet vars namn är Al 
Gore. Han är en intelligent man som 
har talets gåva. Han berättar om sin gud som heter 
COTVÅ. Eftersom ingen hade sett COTVÅ hade Al 
Gore känt sig tvungen att reda ut en del för folket. 
Man skulle älska och frukta COTVÅ, ty han kunde 
både straffa och belöna. COTVÅ kunde även styra 
vädret. Han fixade rejäla stormar och skyfall. Det 
var ett straff som människor kallade effekter av upp-
värmningen. Vid ett tillfälle när Al Gore besökte 
Oslo blev han bejublad av folket. Han var väldigt 
populär då! Al Gores anhängare kallades IPCC och 
det blev deras uppgift att se till att COTVÅ:s lagar 
följdes. Detta kostade stora pengar eftersom ett sätt 
att övertyga de vantrogna var att sätta stora skatter 
på utsläppen. Detta kostnadskrävande beteende ver-
kar fortsätta genom ….? Enligt de dystraste progno-
serna av lärjungarna på IPCC kommer COTVÅ att 
hämnas på de bångstyriga människorna genom att 
göra stora delar av jorden obeboelig. Vi har kanske 
glömt bort att det är tack vare COTVÅ som vi finns 
på denna planet? 

Anders Undin  21 december 2013. 
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Besök på världens regnigaste plats 
Rekorden jag ska berätta om här gäller de från 18 timmar 
och upp till 15 dagar. De har alla utom ett inträffat på 
samma ö nämligen Reunion utanför Madagaskar. Flest re-
kord, tretton stycken, har Cratère Commerson där det har 
uppmätts mest nederbörd under 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14 samt 15 dagar.  Det är när en cyklon passerar nära ön 
som dessa rekord inträffar. Sju rekord inträffade under cyk-
lonen Gamede 2007 och sex rekord under cyklonen Hya-
cinthe 1980 när sex meter regn föll på mindre än två veckor. 
SMHI:s definition på skyfall är 1mm på en minut eller 
minst 50mm på en timme. Om skyfallet fortsätter ett helt 
dygn motsvarar det 1200mm på ett dygn. Efter fyra dygns 
skyfall är vi uppe i 4800mm eller ungefär sju års nederbörd 
i Sverige. Cratère Commersons rekord för fyra dagar är 
4869mm.  
Efter 10 ½ timmes flygning från Paris landade vi så på Reu-
nion som trots sitt läge på södra halvklotet ändå är en del av 
EU. Vi hyrde en liten Peugeot och körde efter kusten ett tag 
innan vi började klättra uppför den enda vägen som korsar 
ön. I Bourg-Murat på 1500 meters höjd tog vi in på ett ho-
tell. Där finns också vulkanmuséet där vi erfor att vulkanen 
Piton de la Fournaise precis hade ett utbrott och alla vand-
ringsleder var avstängda. Vägen fram till lederna var fortfa-
rande öppen och det var den vi skulle köra vidare på. Trots 
att det var torrperiod så visade inte väderprognosen på sol-
sken utan molnen låg tungt över bergen och vi fick ge upp 
planerna på att se vulkanen. En av rekordplatserna Foc-Foc 
var på kartan utmärkt över ett större område så vi riktade in 
oss på Cratère Commerson. Vägen slingrade sig sakta upp-
för och trots att den var smal så var den liksom alla vägar på 
Reunion asfalterad. Antar att en grusväg inte skulle över-
leva länge vid så kraftiga regn. Dimman blev tätare efter 
varje hårnålskurva och det blev svårare och svårare att se 
vägen. Vägmarkeringar saknades och det enda som tog oss 
framåt var de vitmålade stenarna bredvid vägen. Vi passe-
rade 2300 meters höjd och det var nästan omöjligt att hålla 
sig kvar på vägen men slutligen fick vi syn på en skylt där 
det stod Cratère Commerson. En liten parkering fanns så vi 
ställde bilen där och gick en kort stig till utsiktsplatsen över 
kratern men såg förstås ingenting. Mätstationen skulle ligga 
norr om kratern men var omöjlig att hitta i dimman. På 
denna höjd finns inga byar eller någonting annat. Det reg-
nade lite vilket förstås kändes helt rätt.  
Nästa plats vi ville besöka var Cilaos som ofta figurerar 
som rekordort i månadssammanställningar över världens 
högsta dygnsnederbörd under regnperioden november – 
april. Vägen dit från kusten var bara tre mil 
men med över 400 tvära kurvor tog den 80 
min att köra. Vi frågade var mätstationen 
fanns men ingen tycktes veta var. På turist-
byrån fanns en av landets få engelsktalande 
människor men hon bedyrade att någon me-
teorologisk mätstation inte existerade i 
Cilaos. Nåväl, staden var inte stor så vi åkte 
gata upp och ned och letade men någon regn-
mätare såg vi aldrig. Staden låg på 1200 me-
ters höjd och så en morgon sken solen och vi 
vandrade leden upp mot öns högsta topp på 
3069 m och fick äntligen se bergen, den fan-
tastiska naturen och Cilaos från ovan. Där 
var det lätt att förstå att de extrema regn-
mängderna högt upp främst beror på orogra-
fisk nederbörd då kusterna vid cyklonerna 
bara får i storleksordningen 10% så mycket 
regn. 

Rekordtabell 

 mm   

9 tim 1087 Belouve 
28 Feb 
1964 

12 tim 1144 Foc-Foc 7 Jan 1966 

18 tim 1589 Foc-Foc 7 Jan 1966 

18,5 tim 1689 Belouve 
28 Feb 
1964 

20 tim 1697 Foc-Foc 7 Jan 1966 

22 tim 1780 Foc-Foc 7 Jan 1966 

1 dag 1825 Foc-Foc 7 Jan 1966 

3 dagar 3929 Cratère Commerson 
24 Feb 
2007 

4 dagar 4869 Cratère Commerson 
24 Feb 
2007 

5 dagar 4979 Cratère Commerson 
24 Feb 
2007 

6 dagar 5075 Cratère Commerson 
24 Feb 
2007 

7 dagar 5400 Cratère Commerson 
24 Feb 
2007 

8 dagar 5510 Cratère Commerson 
24 Feb 
2007 

9 dagar 5512 Cratère Commerson 
24 Feb 
2007 

10 dagar 5678 Cratère Commerson 
18 Jan 
1980 

11 dagar 5949 Cratère Commerson 
17 Jan 
1980 

12 dagar 5949 Cratère Commerson 
16 Jan 
1980 

13 dagar 6072 Cratère Commerson 
15 Jan 
1980 

14 dagar 6082 Cratère Commerson 
15 Jan 
1980 

15 dagar 6083 Cratère Commerson 
14 Jan 
1980 

Gert Ericsson, Snöberg 
Mer läsning på engelska: http://wmo.asu.edu/files/BAMS-world-greatest-3-day-rainfall.pdf   
Källa rekordtabell: http://nws.noaa.gov/oh/hdsc/record_precip/record_precip_world.html  
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Megan Preston vid Cratère Commerson 
(extremt dimmigt). /foto Gert Ericsson 

Cilaos. /foto Gert Ericsson 
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OKTOBER 1955 
Norrland och västra Svealand hade under normal tempera-
tur medan resten av landet fick ett mindre överskott. Av-
vikelserna var som mest 1,5 grader i inre Lappland re-
spektive drygt 0,5 grader i östra Götaland.  
När det gäller nederbörden så fick man mindre än vanligt i 
norra och mellersta Norrland samt i sydligaste och ostlig-
aste Götaland förutom Gotland. I sydöstra Västerbotten 
samt östra Småland och på Öland kom det knappt hälften 
av det normala. Mer nederbörd än brukligt kom det i öv-
riga delar av Götaland samt på de flesta håll i Svealand 
och södra Norrland. Nordöstra Uppland utmärkte sig mest 

med över dubbla normalmängden. 
Medellufttrycket var mycket lågt i 
landet med avvikelser på från 4 
mb i Skåne till 7 mb i nordöstra 
Norrland. 
 Den första veckan uppstod över 
Skandinavien en markerad gräns 
mellan mild luft från söder och 
sydväst samt betydligt kallare luft 
i norr. I stör re delen av landet blev 
det därmed nederbörd, som var sär-

skilt riklig den 5-6 då ett djupt lågtryck rörde sig in över 
Nordsjön. Den 8-9 bildades ett mäktigt högtryck över 
Centraleuropa. En för årstiden ovanligt varm sydväst-
lig luftström bredde ut sig över Brittiska öarna, Nord-
sjön, Danmark och stora delar av Sverige. Den 10-11 
var nattemperaturen +13-14 grader på många håll i 
Götaland och södra Svealand. På dagarna var det +18-
19 grader så långt norrut som i Sveg och Härnösand. 
 Den 12-13 skärptes temperaturkontrasterna över Europa i 
samband med att kall luft strömmade söderut från Grön-
land och Ishavet. Ett djupt lågtryck bildades över Norska 
havet. Det passerade norra Skandinavien och följdes av ett 
omslag till kallt väder i norra Sverige. Därefter blev vä-
dersituationen ytterst orolig. I gränsområdet med de 
stora temperaturkontrasterna bildades på kvällen den 
15 ett intensivt ovä-
der strax norr om 
Skottland. Det ut-
vecklades till ett 
stormlågtryck som 
rörde sig österut 
över Sverige. I stora 
delar av östra Svea-
land och nordöstra 
Götaland föll den 
första snön. Nordlig 
storm blåste på 
norra Östersjön. 
Efter den ovanligt milda första hälften av månaden blev 
det nu istället kallt resten av månaden. Bara den 20-21 
kom det tillfälligt in varm luft över Götaland, Svealand 
och sydostligaste Norrland i samband med ett djupt låg-
tryck över Nordsjön. Efter att ett lågtryck tagit en bana 
från Färöarna till Östersjön den 25-26 inleddes ett 
skede med särskilt kallt väder tillsammans med vindar 
mellan nordväst och nordost. I norra Sveriges inland 
uppmättes nattemperaturer på ända ned till 25-30 mi-
nusgrader, i inre Skåne -5-7 grader. Vid månadens 
slut hade Norrland och stora delar av Svealand upp 
till 10 cm snö, i Norrland 10- 30 cm på många håll. 
Även delar av inre Götaland, liksom inre Skåne och 
norra Gotland hade upp till 10 cm snö.  
Varmast i Sverige hade Gunnebo i östra Småland den 10 
med +20,7. Lägsta temperaturen blev -29,0 den 29 i Muo-
doslompolo, Norrbotten. 

NOVEMBER 1955 
Nordöstra Norrland hade kallare än vanligt med som mest 
4 graders underskott längst i nordost. Övriga delar av lan-
det fick en mild månad med överskott på 0,5-3,5 grader. 
Den största avvikelsen förekom i ett område koncentrerat 
runt Härjedalen. Annars var nämligen avvikelsen mest 1-
1,5 grader i dessa delar av landet. 
Större delen av Norrland fick mer nederbörd än normalt, 
resten av landet hade underskott. I vissa delar av Jämt-
lands fjälltrakter fick man 3 gånger mer än vanligt. 
Storlien noterade nytt månadsrekord med 205 mm, 
liksom Tärnaby med 113 mm och Gäddede med 112 
mm. I skarp motsats till detta står södra Götaland där 
en del platser endast fick 10% av normalmängden. 
Lund erhöll 11 mm, vilket tangerade bottenvärdet från 
1882.  
Götaland och Svealand hade betydligt längre sol-
skenstid än normalt. Stockholm uppnådde 59 timmar, 
vilket är bland de högsta värden som förekommit en 
novembermånad. 
De första 10 dagarna av månaden var det högt lufttryck 
över Sydryssland medan djupa lågtryck befann sig väster 
om Brittiska öarna. I Syd – och Mellansverige medförde 
det milt och fuktigt väder med vindar oftast mellan sydost 
och syd. Längre norrut nådde inte mildluften. Här var det 
istället tendenser till högtrycksbildning och betydligt kal-
lare väder än normalt.  
Efter den 12 och nästan två veckor framåt var lufttrycks-
fördelningen en helt annan. Då var det ett mäktigt hög-
tryck över Brittiska öarna medan lågtryck rörde sig i en 
bana mot nordost mellan Island och Skottland och sedan 
mot öster och sydost över mellersta eller norra Skandina-
vien. Det blev därvid mycket omväxlande väder särskilt i 
Mellansverige. Föru-
tom i fjälltrakterna 
var denna period i 
stort sett ovanligt so-
lig. Ett par av de pas-
serande lågtrycken 
var dock ganska kraf-
tiga. Ett rörde sig den 
20 till Finland, ett 
annat till Baltikum 
den 24. Dessa efter-
följdes av nordlig 
storm på södra Bot-
tenhavet och norra 
Östersjön. Den 26-28 
passerade ännu ett oväder åt sydost över Sverige och 
följdes över hela landet av ett för årstiden ovanligt 
kraftigt utbrott av kalluft från norra Ryssland med 
nordostliga vindar. I denna luftmassa bildades den 29 
ett högtryck över Sverige, varvid kylan ytterligare till-
tog. Högtrycket för flyttade sig emeller tid snabbt mot 

sydost och redan den 30 blev 
det mildare. 
Månadens högsta temperatur 
blev +12,7 som Kristianstad 
antecknade den 1. Kallast i 
Sverige fick Gisselås, Jämt-
land, där det noterades -39,3 
den 29. Näst kallast blev 
Muodoslompolo, Norrbotten, 
där det var -38,6 den 26. 
Detta var de lägsta novem-
bertemperaturerna i Sverige 
sedan 1890, då Vittangi hade 
-43. 

Väder från förr 
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DECEMBER 1955 
Hela Sverige, utom västra Skåne, hade en kall månad. 
Speciellt norra Norrland hade ovanligt kallt med un-
derskott på 5-8,5 grader, mest i nordvästra Lappland. 

I denna landsdel 
har bara en decem-
bermånad sedan 
1880 varit kallare, 
nämligen 1915. I 
Riksgränsen slogs 
även rekordet från 
sistnämnda år med 
några tiondels gra-
der. 
 Riket som helhet 
uppmätte 171% av 
normal nederbörds-
mängd. Trots det 
övervägande kalla 

vädret blev alltså nederbörden ovanligt riklig. Inom 
stora områden föll mer än dubbla normalmängden. 
Särskilt mycket kom i Mälardalen, på Sydsvenska 
höglandets västsluttning och i nordligaste Norrland. 
Nya rekord blev det i Nyköping med 132,6 mm och 
Västerås med 87,2 mm. Endast nor ra Bohuslän, ett 
litet område i västra Värmland samt nordligaste Norrland 
fick mindre nederbörd än vanligt. Medellufttrycket var 
mycket under det normala i landet, varierande från 4-
5 mb i norra Lappland till 11-12 mb i nordöstra Göta-
land och södra Svealand. Solskenstiden var betydligt 
kortare än vanligt i Skåne. 
I början av månaden rådde milda vindar från sydväst eller 
väst över södra Sverige medan det längst i norr var myck-
et kallt. I gränsområdet föll ganska riklig nederbörd. Den 
7 utbredde sig den kalla luften över landet med nord-
liga till nordvästliga vindar. Det var inledningen till en 
för årstiden ovanligt lång period med kyla. Nätterna 
till den 13 och 14 uppmättes på många håll omkring -
20 grader i inlandet i Sydsverige.   
I samband med djupa lågtryck vid Brittiska öarna kom 
milda sydvästvindar in över Mellaneuropa vid mitten av 
månaden. I Skandinavien bestod dock kylan. I Syd – och 
Mellansverige föll rikligt med snö i samband med 
kraftiga ostliga vindar. Den 17-19 samt den 21-22 
rörde sig lågtryck åt nordost över Danmark och södra 
Sverige. De kraftiga snöfallen orsakade stora trafik-
svårigheter. Snödjupet var för årstiden ansenligt sär-
skilt i Götaland och södra Svealand. I Dalsland upp-
mättes snödjup på i genomsnitt 70 cm. Bäckefors rap-
porterade 100 cm den 19. I Småland var snödjupet på 
många håll en halv meter och ända nere i Skåne före-
kom snödjup på 20-40 cm. 
Ett synnerligen markant väderomslag skedde omkring 
den 25. I samband med kraftiga oväder  över  Västeu-
ropa utbredde sig mild luft åt nordost över oss. Ända upp 
till södra och mellersta Norrland övergick nederbörden i 
regn eller duggregn. Även i nordligaste Norrland, som 
haft en nästan oavbruten köldperiod sedan omkring 
den 20 november blev det nu en kraftig tempera-
turstegring. Det milda vädret med västvindar  for tsatte 
ännu några dagar, men efter att ett djupt lågtryck passerat 
österut över Skandinavien började återigen temperaturen 
falla långsamt den 30. 
Den högsta temperaturen denna gång blev +11,9 i Väster-
vik den 6. Motsatsen hade Hoting, där man uppmätte          
-43,5 den 15.  
Källa: SMHI:s månadsöversikter.   

 Hans Östlund, Krylbo                                                       

Är Väderbitarnas saga all? 
Redan för fem-sex år sedan flaggade dåvarande ordfö-
rande Anders Undin för att det var dags för honom att 
kliva av ordförandeposten i Väderbitarna till förmån för 
någon ny kraft som kunde ta föreningen vidare. Valbered-
ningen, som gjort ett mycket gott arbete genom åren, 
lyckades inte få fram någon ny kandidat. För att hålla 
verksamheten vid liv och med omtanke om föreningen så 
ställde Anders upp ytterligare några år, men i samband 
med  årsmötet i Norrköping juni 2014 klev Anders defini-
tivt vänligt men bestämt av från ordförandeposten. Det 
såg i det längsta ut som att föreningen redan då skulle stå 
utan ordförande, men i sista stund sa Per-Ove Johansson 
ja till att ta ordförandeskapet. Han var redan då tydlig 
med att det endast var under två år som han var villig att 
ta ordförandeposten. Per-Ove avgår alltså definitivt nu i 
juni 2016. 
I nuläget ser det ut som att Väderbitarna inte har en kom-
plett styrelse efter årsmötet i juni 2016. Valberedningen 
har inte fått fram kandidater till alla poster, då bland annat 
posten som ordförande. 
De flesta medlemmarna i nuvarande styrelse har varit 
aktiva sedan Väderbitarna bildades år 1989, stämningen 
och samarbetsklimatet har varit gott under åren. Det har 
kort sagt varit roligt att jobba i föreningen. Däremot har 
det, liksom i många andra föreningar, varit svårt att få nya 
medlemmar till styrelsens olika poster och nu känns det 
som vi kommit till vägs ände. Nya krafter behövs för att 
utveckla och bära föreningen vidare. 
Den 24 oktober hade styrelsen tillsammans med valbered-
ningen ett möte i Uppsala där riktlinjer för en eventuell 
nedläggning av föreningen diskuterades. 
Beslut om nedläggning kan bara göras av årsmötet efter 
en omröstning, se paragraf 22 ur stadgarna: 
 
§ 22. Endast  årsmötet får  ändra dessa stadgar eller upp-
lösa föreningen. I sådant fall krävs, att minst 2/3 av anta-
let avgivna röster biträder beslutet. I beslut om upplösning 
av föreningen ska anges, att föreningens  tillgångar  ska   
användas   till   bestämt   ändamål  i  linje   med   före-
ningens målsättningar. Beslut jämte bestyrkta avskrifter 
av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, ska ome-
delbart delges samtliga medlemmar. 
 
Oavsett hur föreningens framtid kommer att se ut, så 
kommer ett årsmöte att hållas i juni 2016. Tidningen Vä-
derbiten kommer att ges ut som planerat med ett nummer 
i februari 2016 och ett nummer i maj 2016. Om årsmötet 
beslutar lägga ner föreningen så kommer det ut ett avslut-
ningsnummer under sommaren 2016. 
Hur det än går för Väderbitarna i sin nuvarande form så 
kan vi konstatera att vi i föreningen byggt upp ett nätverk 
av väderintresserade runt om i Sverige, ett nätverk som 
kommer att finnas kvar även om föreningen skulle upplö-
sas. Kanske framtiden är en facebook-grupp eller något 
annat forum där man kan diskutera väder, inbjuda till 
spontana träffar och utflykter, tipsa varandra om intres-
santa föredrag, nya böcker, m.m. 
Eller också, som skulle vara mycket trevligt, tar nya kraf-
ter inom föreningen hand om arbetet med att ta förening-
en Väderbitarna vidare in i framtiden. Intresserad? Ta 
kontakt med valberedningen snarast, det brådskar! 

Styrelsen 
 
Telefonnummer till valberedningen: 
 
Hans Molin 08-767 57 44.  070-436 24 84 
 
Ingemar Pettersson 0157-505 69.  070-748 01 91 
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Jul 2015 
Sett för landet som helhet så blev månaden 0,7°C kallare 
än normalt. De största temperaturunderskotten noterades 
i Östfinnmark där det var mer än tre grader kallare än 
normalt. Några stationer satte nya julirekord för låg må-
nadsmedeltemperatur, men de har alla relativt korta mät-
serier. Av dessa är det Sognefjellshytta som har den 
längsta mätserien, start år 1979. Nya rekordet lyder 
+4,7°C, gamla rekordet var +4,9°C, uppmätt juli 1998. 
Trots den kyliga månaden så satte Svinöy fyr nytt julire-
kord för hög maximitemperatur den 2:a med +26,7°C. 
Gamla rekordet var +25,5°C uppmätt 15 juli 1982. Stat-
ionen har funnits sedan år 1955. 
Nederbörden fördelade sig ojämnt över landet. En del 
platser i Östfold och Hedmark fick två till tre gånger den 
normala månadsnederbörden. Torrast var det i Finnmark 
där man på flera platser fick mindre än 25% av norma-
len. Allra torrast var det på Lebesby-Karlsmyhr där det 
endast kom 4,9mm (8%) under månaden. 
På Björnöya och Hopen var det något kallare än normalt 
med temperaturunderskott på 0,7 respektive 0,1 grader, 
övriga stationer i Arktis hade medeltemperaturer över de 
normala. Största överskottet noterades på Svalbard Luft-
havn där det var 2,2ºC varmare än normalt, vilket mots-
varar en medeltemperatur på +8,1ºC. Alla stationer fick 
betydligt mindre nederbörd än normalt. Allra minst fick 
Isfjord Radio som endast uppmätte 2,9mm under måna-
den, vilket motsvarar 8% av normalen. 

Aug 2015 
Några stationer i Telemark och Hedmark fick månadsmedel-
temperaturer som låg nära de normala, men i övrigt var au-
gusti varmare än normalt. De största överskotten noterades i 
Möre&Romsdal och Tröndelag där månaden var tre till fyra 
grader varmare än normalt. 
Månadsnederbörden för landet som helhet var nära nog nor-
mal. Relativt sett blötast var det på sina håll i Telemark, Vest-
Agder, Rogaland och Finnmark, där man noterade upp emot 
dubbla normalmängden nederbörd under månaden. Relativt 
sett torrast var det i delar av norra Vestlandet samt i Nordland 
och Troms där några stationer fick mindre än halva normalen. 
I Arktis var det varmare än normalt. Störst överskott hade 
man på Svalbard Lufthavn där det var 2,6ºC varmare än nor-
malt, vilket motsvarar en medeltemperatur på 7,3ºC. Björnöya 
och Isfjord Radio fick mindre nederbörd än normalt, i övrigt 
var det en blötare augustimånad än normalt på stationerna i 
Arktis. Barentsburg noterade det största överskottet med 
218% av normalen, vilket motsvarar 84,9mm. På Jan Mayen 
föll det 85,0mm nederbörd, men här är normalvärdet högre så 
överskottet stannade här på 139%. 
  

Sep 2015 
Medeltemperaturen var över den normala i hela landet. De 
största överskotten noterades i Tröndelag och Nordnorge där 
det på flera platser var tre till fyra grader varmare än normalt. 
De minsta överskotten hittar vi på Sör– och Östlandet där 
överskotten på många håll stannade på cirka en grad.  
Sör– och Östlandet, men även Finnmarksvidda, fick betydligt 
mer nederbörd än normalt. På Östlandet kom det på många 
platser mer än tre gånger så mycket nederbörd som normalt. 
39 stationer satte nya septemberrekord för hög månadsneder-
börd, av dessa är det sex stycken som har mycket långa mät-
serier med startår före år 1900. 21 stationer satte också nya 
septemberrekord för hög dygnsnederbörd. Av dessa är det 
fyra stationer med mätserier som sträcker sig  ända tillbaka 
till 1800-talet. 
I Arktis var temperaturerna över de normala på alla stationer. 
Största överskottet hade Jan Mayen där det var 3,1°C varmare 
än normalt, vilket motsvarar en medeltemperatur på 5,9ºC. 
Jan Mayen satte också nytt septemberrekord för hög maximi-
temperatur den 8:e med +14,2°C. Gamla rekordet (+13,4°C)  
uppmättes den 1 september 1934. Stationen startade år 1908.  
Björnöya och Isfjord Radio fick mindre nederbörd än nor-
malt, 80 respektive 87% av normalen. Övriga stationer hade 
en blötare september än normalt. Största överskottet noterades 
på Ny-Ålesund med 192% av normalen, vilket motsvarar 
88,1mm. 
 

Lars-Erik Wikman, Svärdsjö 

Vädret i Norge 
Jul–sep 2015 

Alla uppgifter är hämtade ur 
Meteorologisk institutts 
Vaeret i Norge, Klimatologisk 
månedsoversikt, Jul–sep 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. 

Notodden Flygplats 
Jul +16,9°C 

Juvasshöe 
(1894 m.ö.h) 
Jul +3,1°C 
-4,0°C 10 jul 
Aug +4,9°C 
Sep +1,3°C 

Lifjell– Öysteinsnatten 
Sep 577,7mm 

Meråker 
+31,4°C 2 jul 

Maere III 
+25,0°C 11 sep 

Faerder fyr 
Aug +17,6ºC 
Sep +15,0ºC 

Ås 
76,4mm 9 jul 

Filefjell 
-3,7°C 1 aug 

Postmyr i Drangedal 
117,8mm 2 sep 

Hovden-Lundane 
-5,2°C 27 sep 

Brusdalsvatn 
+29,2°C 19 aug 

Sand i Ryfylke 
Aug 341,9mm 
91,6mm 30 aug 

Rena 
Jul 208,2mm 
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Korsord nr 90 
Lösenordet som vi sökte i förra korsordet 
och som hör sommaren till var smultron.  
Den här gången beskriver lösenordet en 
plats som är berömt för svamp, dock icke 
ätbar. 
Vinnare i förra korsordet blev: 
Lars-Olov Möller, Helsingborg 
Grattis! 

   1         2         3          4         5         6 

      

Lös korsordet, stuva om de sex bokstäver-
na och skicka in det rätta lösenordet  
senast den 15 januari 2016 
 
Till: 
Lars-Erik Wikman 
Hillersboda 73 
790 23  Svärdsjö 
 
Eller på e-post: 0246-61103@telia.com 
 
Två trisslotter väntar i första pris! 
Lycka till!    

God Jul   

och Gott Nytt  Väderår 

Önskar Redaktionen 

Lösning nr 89 
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