
Håller koll på snön

Snön faller och mer är på väg. Men värst var det ändå i Kopparåsen, Lappland, den 28 februari 
1926. Där och då stod snön "flermetersdjup". SMHI:s väderobservatörer fanns redan på den här 
tiden och mannen i Kopparåsen rapporterade om 327 centimeter snö.

Sedan "avvek" väderobservatören i Kopparåsen - enligt uppgift blev han inte översnöad - och det 
dröjde innan en ny man fanns på plats.

- Rekordet är officiellt men ändå ifrågasatt. Platsen för mätningen ansågs vara utsatt för snödrev, 
säger Leif Hallingfors, meteorolog på SMHI i Norrköping.

- Men det var lite synd att vår man försvann för under mars samma år kom det väldiga snömängder 
just kring Kopparåsen. Kanske blev det uppemot fyra meter innan snötäcket började ge vika.

Ett alldeles "säkert" uppmätt snödjup är i alla fall 278 centimeter i Leipikvattnet i norra Jämtland 
den 22 februari 1989.

Om de här rekorden har Annika Berglund i Norrbyn, Kilafors, faktiskt inte en aning.

Annika är en av omkring sexhundra av SMHI "legitimerade" väderobservatörer i landet. Varje 
morgon klockan sju sticker hon ner - på i princip exakt samma plats - tumstocken i snön. Senast 
kvart över sju ska hon med knapptelefon ha rapporterat sina uppmätta värden till SMHI. En gång i 
månaden skickar hon en månadsrapport med alla värden sammanställda.

Annika Berglund bor i en stor släktgård i Norrbyn med sin Åke, 23 mjölkkor, några hästar och höns,
en katt och en hund. På fredagsmorgonen var snödjupet oförändrat från dagen innan, 63 cm.

- Snön sjunker ihop trots att det är så här kallt, konstaterar Annika, som alltså mäter snödjup och 
nederbörd men i n t e temperatur och vind. Det finns det andra som gör, SMHI har kategoriserat.

För några dagar sedan var Kilafors, med av Annika uppmätta 71 cm, "snödjupast" i hela Sverige. 



Nu har andra orter tagit över. Den första stora snödämpen över Hälsingland kom för två veckor 
sedan. Första december mätte Annika snödjupet till 60 cm, nederbörden i smält form var 22,6 mm.

Hur Annika blev väderobservatör är en kort historia.

- Det var en annons i Ljusnan, SMHI sökte folk. Jag tyckte det lät intressant, svarade och fick 
jobbet. Det är tio år sedan nu. Jag kör vidare så får vi se.
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