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Henrik Jessen,
Silkeborg, sørger
for daglige målin-
ger og forudsigelser
af vejret i Silkeborg
på sin hjemmeside.
På verdensplan er
der 4000 vejr-entu-
siaster som ham

Tekst: Kenneth Husum
Foto: Jakob Stigsen 

Andersen

SILKEBORG: Tag et kig ud
af vinduet. Det kan for man-
ge være nok, hvis de vil vi-
de, hvordan vejret er.

Det kan være fint nok,
hvis man vil vide, om man
skal have regntøjet på in-
den cykelturen til arbejde.

Men det siger ikke så me-
get om, hvor mange milli-
meter regn, der er faldet,
luftfugtigheden, skyhøjden,
vindhastigheden og tempe-
raturstigningerne i løbet af
dagen.

Det er til gengæld den
slags detaljer, som Henrik

Jessen på Buskelundtoften
har styr på.

Han står bag hjemmesi-
den www.silkeborg-
vejret.dk, der som navnet
antyder handler om vejrfor-
holdene i Silkeborg.

Her sørger han for kon-
stante opdateringer af vejr-
målinger og har samlet op-
lysninger om vejret siden
udgangen af 2005.

Her kan man blandt an-
det læse, hvornår der var
flest sammenhængende da-
ge uden regn (22 dage fra
den 11. juni i år), højeste
temperatur (33,3 grader
målt 26. juli 2006), stærke-
ste vindstød (31,9 meter i
sekundet målt 12. januar

2007) og i øvrigt finde oplys-
ninger om vejret i Silkeborg
på en hvilken som helst dag
i løbet af de år, hvor vejrsta-
tionen har været i gang (for
eksempel var gennem-
snitstemperaturen 14. okto-
ber sidste år 9,3 grader, da-
gen var regnfri og der blev
målt vindstød på 8,7 meter i
sekundet).

Har altid fascineret
Henrik Jessen, der til daglig
er personalekonsulent i Sil-
keborg Kommune, er gan-
ske enkelt vild med vejr.

- Vejret har altid fascine-
ret mig, forklarer han og
kan huske, hvordan han

med begejstring kastede sig
over de notesbøger, som en
kammerats far brugte til at
følge vejret. Siden 1970’erne
havde han hver eneste dag
skrevet op, hvordan vejret
havde artet sig i løbet af da-
gen.

Henrik Jessen kan lide at
følge med i det omskiftelige
danske vejr, der fra hans
synsvinkel er spændende,
fordi der ikke altid er sol-
skin og skyfri himmel.

- Jeg kan godt lide, når
vandet står ned i stænger,
så tagrenderne løber over og
regnmåleren bare drøner
derudad. Selvfølgelig kan
jeg også godt lide sol og var-
me, men der er alligevel et
eller andet over en ordentlig
skylle, hvor man kan opleve
naturen folde sig ud, siger
Henrik Jessen. For en vejr-
entusiast er der åbenbart
ikke noget, der hedder
dårligt vejr.

Masser af apparater
Han følger vejret fra hjem-
met på Buskelundtoften (75
meter over havets overflade
ifølge hjemmesiden), og en
række måleapparater, der
er koblet til en computer
spækket med vejrprogram-
mer, sørger for at følge vej-
ret døgnet rundt.

Da der for 15 år siden
kom digitale termometre,
der med en ledning ud til
måleren, kunne fortælle om
vejret, var han en af de
første, der anskaffede sig
en. Julen efter blev det til
en trådløs regnmåler, og i
dag er huset udstyret med
trådløs vejrstation, vindmå-
ler, solsensor, regnmåler,
lyndetektor, fugtighedssen-
sor og temperaturføler. Ap-
paraterne er forbundet og
ført ind på et kontor, hvor en
computer er spækket med
avancerede vejrprogram-
mer, der omformer målin-
gerne til hjemmesiden.

Henrik Jessen har kon-

takt til mange andre vejr-
entusiaster verden over
gennem særlige vejr-forum,
hvor der bliver udvekslet
erfaringer og gode ideer. Det
er blandt andet gennem
kontakten med andre, der
har samme interesse, at
han har fået nogle af de pro-
grammer, som han benytter.
Et af dem er udviklet af en
professor fra Atlanta. Om-
vendt har Henrik Jessen og-
så hjulpet andre med deres
vejrmålinger, og sammen
med en finsk vejrobservatør
var han med til at starte en
nordisk vejrside op, hvor det
strømmer ind med målinger
fra hele Norden. På ver-
densplan er der omkring
4000 mennesker, der følger

vejret på samme måde og
sørger for at brede deres
målinger ud, oplyser Henrik
Jessen.

Vejret fra BMI
Målingerne fra Henrik Jes-
sens vejrside går også vide-
re til DMI, Danmarks Me-
teorologiske Institut, hvor
de kan findes under borger-
vejr, der er vejrmålinger fra
vejr-entusiaster som ham.

Med de målinger, Henrik
Jessen selv foretager, kan
han også komme med forud-
sigelser om det lokale vejr.

- Jeg kan godt tage fejl
som vejret på DR eller TV2,
men for det meste passer
det faktisk rigtigt godt, si-

ger han og omtaler i sjov sin
vejrstation som BMI,
Buskelundtoftens Meteoro-
logiske Institut.

Udover altid at vide,
hvornår det er godt at tage
gummistøvler på, så er der
også en anden fordel ved at
interessere sig for vejret.

- Man har altid noget at

snakke med folk om. Alle
mener et eller andet om vej-
ret, siger Henrik Jessen, der
på trods af sin viden om vej-
ret ikke begynder at snakke
om hectopascal eller isoba-
rer, hvis nogen stiller stiller
et af de mest almindelige
spørgsmål: Hvordan er vej-
ret.

Vild med vejr

Selvom Henrik Jessen bruger en masse elektroniske apparater for at holde styr på vejret, så benytter han sig også af den go-
de gammeldags metode med at kigge ud af vinduet. Vimplen på flagstangen er et af de vigtige vejrmålings-redskaber. 

Henrik Jessen har fået kontakt med mange vejrentusiaster fra hele verden. Der bliver udvek-
slet gode råd om målinger og hjemmesider, og Henrik Jessen har sammen med en anden vejr-
entusiast etableret et nordisk netværk, hvor det strømmer ind med målinger af vejr og vind.

På taget af
huset er

der place-
ret forskel-

lige vejr-
målingsap-

parater.
Her er det

en regn-
måler, der

bliver 
tjekket.

Brit Borgen og Ulrich Mon-
se, der begge er forældre-
valgte skolebestyrelsesmed-
lemmer på Nordre Skole,
skriver:

Nordre og Nørrevang skoler
havde mandag den 6. okto-
ber fornøjelsen af at afholde
et forældremøde med delta-
gelse af politikere fra Bør-
ne- og Ungeudvalget, hvor
emnet var oprettelsen af et
kompetencecenter for inte-
gration samt lukning af
Nordre og Nørrevang til for-
del for oprettelsen af en ny
skole fordelt på de to hidti-
dige matrikler.

Der var en livlig debat, og
vi tror, vi alle blev lidt klo-
gere den aften.

De to skolebestyrelser
blev indbudt til et møde
med direktør Leif Sønderup
og skolechef Frederik Grøn-
feldt samt Kurt Brunk fra
Børne- og Ungeudvalget
umiddelbart før sommerfe-
rien i år, hvor vi blev orien-
teret om kompetencecentret
for integration jævnfør
Rambølls rapport.

Det lød jo godt, og det var
vi alle skønt enige om. Men

nok specielt for os fra Nor-
dre Skole kom der også en
gang malurt i bægeret med
nyheden om, at prisen for et
kompetencecenter er luk-
ning af Nordre og Nørre-
vang mod at oprette en ny
skole.

Den sidste pille var og er
svær at sluge set i lyset af
sidste efterårs intense
kamp for netop Nordre Sko-
les beståen.

Som budgetforhandlin-
gerne skred frem efter som-
merferien, blev det mere og
mere klart for os, at der
ganske vist er afsat penge
på budgettet til oprettelse
af kompetencecentret, og at
modellen også garanterer
0.-6. klasse på begge ma-
trikler i denne byrådssam-
ling, men der er ikke afsat
en krone til selve sammen-
lægningen af de to skoler og
de bygningsmæssige moder-
niseringer, som Rambøll
rapporten ellers forudsatte
med oprettelse af et nyt
kompetencecenter! 

Ud over at en ny skole
ifølge forslaget skal overta-
ge de to nuværende skolers
underskud, som samlet er

på 2,7 millioner (som vel at
mærke ikke skyldes slendri-
an med pengene men nød-
vendige investeringer i vo-
res børns fremtid), så er der
ikke afsat en krone til selve
opgaven med at sammen-
lægge de to organisationer.

Her taler vi om den rent
praktiske del med nye skil-
te, nyt logo, udskiftning af
brevpapir, nye kontorar-
bejdspladser for bl.a. de an-
satte i kompetencecentret
osv. Men der er også en an-
den og blødere del - nemlig
det at forene de to kulturer.

Det koster også noget at
få lærere og pædagoger til
at trække på samme ham-
mel og finde fælles fodslag,
så de fremover samarbejder
og ikke blot fortsætter med
hver deres undervisnings-
mønster på de to matrikler.
Som der også er blevet sagt
på et tidspunkt undervejs i
processen - vi skal tage det
bedste fra de to skoler, men
det kræver jo også, at man
finder ud af, hvad der er det
bedste på de to skoler i dag.

Hvis man ikke får skabt
følelsen af at være én skole,
er det ikke sikkert, kompe-

tencecentret bliver nogen
succes.

Og hvad er succes i denne
sammenhæng? Er det suc-
ces, at 90 % eller 95 % af ele-
verne fra afgangsklasserne
starter på en ungdomsud-
dannelse, når vi ser fem år
frem i tiden? Eller skal gen-
nemsnitskaraktererne som
minimum svare til lands-
gennemsnittet, eller er må-
let ligefrem, at karakterer-
ne skal ligge over? Og hvad
med den procentdel af ele-
ver hørende til skoledistrik-
tet, som vitterligt også søger
den nye skole - er 60 % om
fem år en succes. Eller skal
det være 75 eller 80 %? 

Oven i alt dette trænger
begge skoler til modernise-
ring - den venter vi stadig-
væk på og har efterhånden
ventet i mange år.

Så kære politikere - på
Nordre Skole dur vi, og vi
vil og vi tør - kan I sige det
samme?

Skal kompetencecenter for
integration blive til en succes?

Jan Madsen, Thorsøhøjen 2,
Virklund, skriver:

Silkeborg får nu den længe
ventede motorvej. Den
værst tænkelige trafiktek-
nisk, og dyreste løsning.
Den vil nemlig komme til at
koste mange penge langt ud
i fremtiden. Blanding af lo-
kal trafik og fjerntrafik vil
skabe køer ved afkørsel og
tilkørsel, med mange uheld
til følge. Vejle Fjord Bro-

løsningen er et godt eksem-
pel.
Efter et besøg i Schweiz må
man sige, at tunnel-løsnin-
ger ikke er noget problem,
som også kan bruges under
Gudenåen.
Statsministerens beslut-
ning ud fra personlige for-
hold, i stedet for sund for-
nuft, må siges at være kata-
strofal. Man kan kun frygte
for, hvor det er sket i andre
sammenhænge.

Tillykke Silkeborg
Gro Møller Larsen, 11 år,
Møllegade 29, Silkeborg,
skriver:

Hej alle sammen
Jeg synes Silkeborg er en
dejlig by, men det begynder
jeg at fortryde, at jeg syntes.
Har alle lagt mærke til no-
get? For hvis ikke, så skal
jeg fortælle det: De nye byg-
ninger er godt nok grimme
her i Silkeborg, l tror nok de
er smarte, hva..? især Den
Kreative Skole - ader!

Og til Silkeborg kommu-
ne, nu har l sørme' tænk jer
at rive den gamle brandsta-
tion ned! Jeg syntes alle
burde være enige, sig mig,
har l tænkt jer om? l får ik-
ke lov til at rive den gamle
brandstation ned, det er
rent faktisk en af de sidste
gamle bygninger, Silkeborg
overhovedet har.

l sin tid har jeg og mange
andre nydt at cykle op og
ned af den meget, meget lil-
le bakke, der er ved varme-
værket. Man kunne altid
dufte naturen, mhh...., lidt
ved årstiderne? 

Om vinteren, sne over al-
le de små huse, hygge og
kælk, ingen små huse nu,

der pynter! 
Om foråret, duften af alle

blomster og bær fra haver-
ne, og sødme. (INTET tilba-
ge).

Sommeren, æbler, blom-
ster og sol. Men hvad nu?
Tjo Gæt, INTET!! Ikke en-
gang sol, kun en skygget sol,
den bliver skygget af Den
Kreative Skole, i hvert fald
bliver mit hus skygget!

Efterår, vind, regn, hygge
inden døre, tegne, varm
kakao med flødeskum. Og
hvis jeg må ha’ lov og sige
det, så ligner Den Kreative
Skole og de nye lejligheder, i
mine øjne....? 

Har l talt hvor mange
små, søde huse der sku’ til
at få plads til Den Kreative
Skole? Der skulle fire til. Og
hvis der er nogen, der synes
som mig, så skriv til avisen!
Jeg læser nemlig tit Mid-
tjyllands Avis.

Hjælp mig med at støtte
de sidste bygninger der er
tilbage (altså af de gamle,
bygninger). Tak til Silke-
borg Kommune! I har lige
mistet en, der interesserede
sig for Silkeborg.

Tak til alle der læste dette
SANDE og RIGTIGE brev!

Jeg savner 
gamle Silkeborg

LÆSERNE MENER

BMI, Buskelundtoftens Meteorologiske 
Institut, kalder Henrik Jessen med et smil

sin vejrstation.Vejrforudsigelserne 
og vejroplysningerne herfra 

kan man læse på hjemmesiden 

www.silkeborg-vejret.dk

Jeg kan godt lide, når vandet står
ned i stænger, så tagrenderne
løber over. Selvfølgelig kan jeg og-
så godt lide sol og varme, men der
er alligevel et eller andet over en
ordentlig skylle, hvor man kan
opleve naturen folde sig ud

Henrik Jessen

❞


