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Billigt sluppet: Ingen skybrud 
til Silkeborg denne sommer
På nærmest ufattelig 
vis er de ekstremt 
mange skybrud 
i denne uge svævet 
udenom Silkeborg, 
hvor der ikke har 
været registreret 
ét eneste skybrud
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SILKEBORG De har stået i vand 
til knæene i Djurs Sommerland i 
øst og i Herning mod Vest har der 
også været store udfordringer med 
oversvømmelser som følge af  den 
seneste uges mange skybrud.

Men i Silkeborg er der ikke regi-
streret ét skybrud denne sommer. 

Det oplyser manden bag hjemme-
siden silkeborg-vejret.dk, som via en 
avanceret vejrstation i haven i Bu-
skelund både laver lokale vejrudsig-
ter og registrerer, hvordan vejret har 
været i Silkeborg. 

- Mens store dele af  landet har 
været ramt af  skybrud, så har selve 
Silkeborg-by ikke haft ét eneste sky-
brud denne sommer. Det er som om, 
at skybruddene lige har forpasset 
Silkeborg. Måske fordi byen ligger 
lidt beskyttet for den ekstreme regn. 
Byen er omkranset af  højere bakker 
og ligger lidt i et hul, siger Henrik 
Jessen fra silkeborg-vejret.dk. 

Om aftenen den 6. juli blev Silke-
borg ramt af  sommerens kraftigste 
nedbør. 

Regnen forårsagede et jordskred 
på Sejsvej ved viadukten. Nyanlagt 

jord og sand blev i store mængder 
skyllet ned på vejen, så Sejsvej måtte 
spærres. Men end ikke dette regn-
skyl kunne betegnes som et sky-
brud. Ifølge Henrik Jessens målinger 
faldt der den 5. juli i alt ti millimeter 
regn i Silkeborg. Et skybrud er når 
der falder mere end 15 mm regn på 
en halv time. 

- Skybrud kan være meget lo-
kale og derfor er det også svært at 
sige, hvor meget regn der er faldet 
på gade og vejniveau. Men jeg kan 
med sikkerhed sige, at der har ikke 
været skybrud i Silkeborg. Den dag 
med mest nedbør i Silkeborg i juli 
var den 27., hvor der faldt 14,6 mm 
regn, siger Henrik Jessen.

Tør sommer
Han oplyser, at sommeren i Silke-
borg generelt har været tør og for-
holdsvis varm. 

- Maj var våd og kold med 35 pro-
cent færre solskinstimer end nor-
malt. Men juni var tør og varm med 
12 procent flere solskinstimer end 
normalt, og med den varmeste dag 
på 29,3 grader. Juli har også været 
tør og varm med en gennemsnit-
stemperatur på 18,6 grader, hvor 
den normale gennemsnitstempera-
tur ligger på 17,2 grader. Samlet set 
er der indtil nu faldet 73,6 mm regn i 
juli i Silkeborg, og det er faktisk ikke 
overvældende, siger Henrik Jessen.

Han oplyser desuden, at hele 2021 

indtil nu har været forholdsvis tør. I 
2017 målte Henrik Jessen en rekord-
mængde regn med 1077 mm i løbet 
af  hele året. Dengang var mange 
lodsejere ramt af  oversvømmelser 
fra Gudenåen. Indtil nu er der i år 
faldet 405 mm regn i år i Silkeborg. 

SKYBRUD
Da skybruddene var på sit højeste i begyndelsen af denne uge 
registrerede DMI 35 skybrud på tre døgn, hvoraf syv af dem var dob-
belte skybrud. Et skybrud defineres ved, at der skal falde mere end 
15 millimeter regn på 30 minutter. Mandag og tirsdag var der for al-
vor mange skybrud i Danmark. Mandag var der hele 18, hvoraf 4 var 
dobbeltskybrud. Det kraftigste blev registreret i Kalundborg, hvor 
en måler registrerede 42 mm på blot 30 minutter. Det er ifølge DMI 
årets hidtil kraftigste skybrud, og siden 2011 er det det 5. kraftigste 
målt i Danmark.

 | Henrik Jenssen fra Silkeborg-vejret.
dk fortæller, at sommeren i Silkeborg 
ikke på nogen måde har været 
ekstrem rent vejrmæssigt.

 | Billedet her er fra den 6. juli ved Sejsvej, hvor store mængder regn skyllede 
jorden fra skrænten ved Nordskoven. Der faldt dog ikke så meget regn, at der 
var tale om et skybrud. 


