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SILKEBORG Hvorfor bruge DMI, når 
man har BMI?

Med et glimt i øjet omtaler Hen-
rik Jessen sin vejrstation på Buske-
lundtoften i Silkeborg som »BMI« 
(Buskelundtoftens Meteorologiske 
Institut). 

Og det er helt på sin plads. For 
hvis der er nogen, som har styr 
på det lokale vejr, så er det Henrik 
Jessen, der står bag hjemmesiden 
Silkeborg-vejret.dk. Hjemmesiden 
serverer et sandt informationsorgie 
om vejret i Silkeborg. 

Henrik Jessen har altid interesse-
ret sig for vejret, men interessen tog 

for alvor fart, da han i 2005 fik en 
vejrstation i julegave. Den billige af  
slagsen, som enhver kolonihaveejer 
med respekt for sig selv har stående 
på kommoden. Nu er vejrstationen 
på Buskelundtoften af  en helt anden 
udgave til mange tusinde kroner.

Lynet slog ned
- Dels er jeg vild med at følge med i 
vejret og alt det, der er mulighed for 
at registrere. Og så kan jeg lide, at 
mange følger med i min hjemmeside 
og får brugbar information. Jeg er 
ofte inde og sammenligne mine vejr-
udsigter med DMIs. Og ofte oplever 
jeg, at mine er mere præcise. Og det 
er jo fedt, siger Henrik Jessen.

Han opdaterede alt sit udstyr i 

2019, da der slog et lyn ned i græs-
planen på grunden på Buskelundtof-
ten, hvilket betød, at alt målerudstyr 
blev ødelagt.

- Det var meget voldsomt. Jeg 
stod i min stue og kunne se, at lynet 
slog ned i græsplænen. Og så var 
det slut med udstyret, konstaterer 
Henrik Jessen. 

Derfor investerede han i nyt ud-
styr, som blandt andet består af  en 
regnmåler, vindmåler, solsensor, 
UV-sensor, lyndetektor, fugtigheds-

sensor og temperaturføler. Informa-
tionerne fra den avancerede vejrsta-
tion sendes videre til en server med 
placering et sted i Tyskland.

Lærer af sine fejl
- De andre server-udbydere blev lidt 
trætte af  os vejr-entusiaster, fordi 
informationerne kræver så meget 
kapacitet. Min hjemmeside bliver 
opdateret med informationer hvert 
femte sekund. Derfor er jeg gået 
sammen med andre vejrentusiaster 

fra hele verden om serveren i Tysk-
land, fortæller Henrik Jessen.

Han har kontakt til de andre 
vejr-entusiaster i verden, som han 
udveksler erfaringer og gode ideer 
med. Til sine målinger benytter han 
et vejrprogram, som er udviklet af  
en professor fra Atlanta. Et system, 
som blandt andet betyder, at forud-
sigelserne lærer af  sine fejl.

- Dermed vil nogle nok sige, at 
man til sidst ender med at have en 
fuldstændig præcis forudsigelse. 
Men sådan er det ikke. Vejret er 
uforudsigeligt, og ligesom vejret på 
DR og TV2 nogle gange tager fejl, så 
tager mine målinger også fejl. Men 
det er jo også det, der gør vejret så 
fascinerende. 

- Det kan vise sig fra en skræm-
mende og farlig side, når naturen for 
alvor folder sig ud. Men det kan jo 
også være vidunderligt. Vejret er no-
get, som alle taler om. Og jeg bidra-
ger gerne med stof  til samtalerne, 
siger Henrik Jessen - der i øvrigt til 
daglig er personalekonsulent i Silke-
borg Kommune. 

Silkeborgs største vejrnørd
 | På hjemmesiden Silkeborg-vejret.dk er der mulighed for at hente statistikker om vejret på enkelte dage flere år tilbage. - Jeg er vild med data, og mine data viser, at vi faktisk indtil nu har haft en god 

sommer i Silkeborg i år. Den har faktisk været tør og varm, konstaterer Henrik Jessen. 

Henrik Jessen er formentlig den mand i 
Silkeborg, der har bedst styr på det lokale 
vejr. Hver femte sekund opdateres hans 
hjemmeside, Silkeborg-vejret.dk, med stort set 
alle tænkelige informationer om vejret

 »Vejret er uforudsigeligt, og ligesom vejret 
på DR og TV2 nogle gange tager fejl, så 
tager mine målinger også fejl. Men det er 
jo også det, der gør vejret så fascinerende. 
Det kan vise sig fra en skræmmende og far-
lig side, når naturen for alvor folder sig ud.
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