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en jag skulle sakna årstiderna!” säger många av oss svenskar efter att ha 
kommit hem från en tropisk semester och någon frågar oss om vi inte 
skulle vilja fl ytta till ett varmare land, närmare ekvatorn.

För om vår första uppfattning av helvetet är en glödhet plats med 
eviga plågor är den alternativa ett ställe helt utan variation, där den ena 
dagen är den andra lik, utan omväxling i all oändlighet. Sedan spelar 

det ingen roll om det råder evig högsommarvärme, himlen är kornblå och havet är 
badbart. En evinnerlig, monoton årstid skulle antagligen göra oss deprimerade.

Trots denna grundinställning är det många av oss som då och då är beredda att 
omvärdera denna tanke. Inte sällan sker det i november när mörker och väta får oss att 
skrumpna till nordliga russin till såväl kropp som själ och vi så smått förbannar våra 
urfäder som tyckte att det var en bra idé att vandra bort från varmare trakter för att 
bosätta sig längs randen av den bortsmältande inlandsisen. Hur tänkte de då? Det var 
inte mer än en handfull miljoner människor som skrotade runt på vårt klot för tolv-
tusen år sedan. Därför kan det inte ha varit trängsel som drev de första människorna 
att slå ner sina bopålar i det som senare kom att bli Sverige.

Förmodligen var det inte heller våra årstider som lockade.
Däremot noterade och memorerade sannolikt dessa tidiga upptäckare av våra bredd-

grader alla tecken för årstidernas växlingar. Dessa jägare och samlare ville ha kunskap 
om alla företeelser som ökade deras möjlig heter i arbetet med att skaffa föda. De ville 
på förhand veta när fi sken lekte och vandrade, när skogens olika fåglar lade sina ägg, 
när djuren vars fäll man tänkte klä sig i hade sin tätaste päls, när orren och tjädern var 
som mest upptagna av sina parningsdanser och därför som mest lättfångade och när 
björnen var som mest nymornad och lättretad.

Långt senare fi nns den här synen på årstidernas växlingar kvar i våra talesätt, som 
dessa två om fi ske: ”när häggen blommar leker braxen” och ”när björklöven är stora 
som musöron går gäddan till”.

”M
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Men om dessa tidiga människor på våra breddgrader var extremt väderberoende 
har det stundtals funnits teorier om att vi skulle vara på väg mot en tid där vi är helt 
oberoende av årstidernas växlingar.

När jag utbildade mig till meteorolog på 1960 - och 1970 -talet var det många som 
exempelvis förutspådde en utveckling där alla kommunikationsmedel hade blivit helt 
väderoberoende. Jag fi ck höra, även av universitetsfolk och äldre kollegor, att mitt 
yrkesval inte var så klokt då ingen skulle vara intresserad av att lyssna till meteorologer 
i framtiden. Det skulle inte fi nnas något behov av oss.

Så blev det nu inte. Vi tycks ha byggt in en skörhet i samhället som till lika delar 
består av våra planeringar, som saknar marginaler, och ömtålig teknik. Vi bryter ihop 
för att en tunnelbaneavgång ställs in så att vi tvingas vänta åtta minuter på nästa tåg, 
och varje köldknäpp, skyfall eller snöoväder förlamar delar av vårt samhälle mer än 
vad som var fallet när jag valde min yrkesbana.

Dessutom har intresset för vädret och klimatet ökat de senare åren med tanke på 
den globala uppvärmningen och att antalet extrema vädersituationer världen över har 
ökat i antal.

De som siade om meteorologernas död har således än så länge haft fel i sina prognoser.

Det fi nns olika sätt att defi niera och närma sig begreppet årstider.
Vi kan anlägga astronomins synvinkel där allt handlar om jordens rörelse i uni-

versum och där årstiderna beror på var och i vilken vinkel mot solen klotet befi nner 
sig. Varje årstid motsvaras här av var sin fjärdedel av jordens omloppsbana runt solen. 
Våren börjar vid vårdagjämningen, sommaren vid sommarsolståndet, hösten vid höst-
dagjämningen och vintern vid vintersolståndet.

Vi kan utgå från almanackans lika strikta uppdelning i årstider, månader och dagar. 
Vårens månader är då mars, april och maj; sommarens juni, juli, augusti; höstens 
september, oktober, november, och vinterns december, januari, februari. Vanligtvis 
betraktar människor världen över året som en cirkel. Men många av oss som växt upp 
med den typ av kalender där dagarna i form av lappar revs av och bilder för månaderna 
klistrades upp i kanten av ett pappark uppfattar året som rektangulärt med fyra hörn. 
Vinter är då den övre radens månader och sommaren den nedre radens, medan våren 
är en stapel till höger och hösten en motsvarande stapel till vänster.

Vi kan också inordna året efter klimatologiska årstider, alltså meteorologernas syn-
sätt på årets skiftningar med utgångspunkt i dygnsmedeltemperaturen. Våren sägs då 
inträda när dygnsmedeltemperaturen är stigande och ligger mellan noll och tio grader 
Celsius. Sommarens dygnsmedeltemperaturer ska varaktigt ligga över tio plusgrader, 
hösten är här då dygnsmedeltemperaturen är fallande, mellan noll och tio grader, och 
vinter råder då dygnsmedeltemperaturen varaktigt ligger under noll grader.

Men det fi nns även ett fjärde synsätt, som skulle kunna sägas vara en illustration av 
det klimatologiska sättet att se på året utifrån temperaturen, nämligen det fenologiska. 
Detta är förmodligen det äldsta sättet att betrakta årstiderna på. Fenologi kommer 
från grekiskans ord för ”visa sig” och ”lära”. Det är alltså läran om när naturens alla 
olika företeelser visar upp sig: isgäddans lek, musöronen på björken, tranans ankomst, 
de första smultronen, vildhallonen, svamparna, trädens avlövning, den första snön, 
koltrastens gryningssång från trädtoppen om våren eller lärkans drillande i skyn där 
den ryttlar över isar som ännu inte vårvintern fått bukt med.
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De första människorna i vårt land levde av och med naturen. Därför var det inte 
konstigt att naturen var deras kalender. Ordet ”kalender” var ursprungligen också lik-
tydigt med ”tideräkning”, men har senare kommit att bli synonymt med ”almanacka”, 
som enligt vissa kommer av arabiska för ”tavla med uppgifter om solens och månens 
dagliga position”. Men vetskapen om astronomiska förhållanden, liksom de senare 
tillskotten med namns- och helgdagar, hade föga, för att inte säga noll betydelse för 
Nordens urinvånare. 

Hur många årstider ansåg sig dessa jägare och samlare ha? Det vet vi förstås inte. 
Kanske tänkte de inte ens i årstider eftersom deras kamp för överlevnad var likartad 
oavsett tid på året: vakna, ut och leta efter något att äta. Kanske tänkte de året indelat 
i två halvor, en där naturens växtlighet spirar och en halva där den är i vila. 

Så är det även med folk i tropikerna, vilka vi felaktigt menar lever i områden utan 
årstider för att de kan plocka frukt i sina trädgårdar varje dag året om. Oftast delar 
dessa in året i minst två delar, vanligtvis en torr- och en regnperiod.

När man började dela in året i årstider var det ett slags förlängning av det fenologiska 
sättet att se på tidens gång, alltså efter vad som visar upp sig. Historiskt sett har man gjort 
på liknande vis världen över, även om indelningen, på grund av att naturen visar upp 
så olika förhållanden beroende på var vi befi nner oss, blivit annorlunda. Aboriginerna 
i Australien hade åtta årstider, i det traditionella Kina räknade man till tjugofyra och 
hinduerna i Indien höll sig till sex stycken. Kelterna räknade endast med två års tider, 
sommar och vinter, något som vi själva känner igen då vi fortfarande talar om som-
mar- och vinterhalvåret. Kanske är detta den enklaste formen av indelning för folk som 
lever av jordbruk på våra breddgrader – antingen växer grödorna eller så växer de inte.

Samerna delade traditionellt in året i åtta årstider där var och en har med årets skif-
tande rensysslor att göra:

• gidádálvve, vårvinter, renarna fl yttas från vinterbetesområdet till kalvningslandet 
i fjällregionen

• gidá, vår, renkalvarna föds
• gidágiesse, vårsommar, lugn period för renen. Renskötaren ser om sitt hus, reparerar 

hagar och fjällfi skar
• giesse, sommar, renen drar mot högfjället eller ut mot vidderna där värmen och 

insekterna är mindre besvärande, kalvarna märks
• tjaktjagiesse, höstsommar, renarna betar i björkskogen och på myrarna, viktig upp-

byggnadsperiod
• tjaktja, höst, renarna vistas i lågfjällsregionen. Sarvslakt. Snön nalkas, bråd tid för 

bland annat jakt och fi ske
• tjaktjadálvve, höstvinter, renarna rör sig mot vinterbeteslandet. Kalvslakt
• dálvve, vinter, renhjorden fl yttas mellan olika vinterbeten.

Även samernas namn på månaderna syftar på företeelser bland djur och natur.
Januari heter ”tsiengele” på sydsamiska, som betyder ”isklangstiden”. ”NjukČa  mánnu” 

är nordsamiska för mars och betyder svanmånaden, vilket indikerar att sjöar och vatten-
drag börjar gå upp (en aning optimistiskt med tanke på att isarna här vanligtvis för-
svinner i april). ”Cuoŋománnu” är det nordsamiska namnet på april, vilket betyder 
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”skarsnömånaden” medan sydsamerna pratar om kråkmånaden, ”voerhtje”, efter 
fågelns ankomst. Så där fortsätter det med tallmånaden, månaden då renen fäller 
pälsen och rötmånaden. September kallas på lulesamiska ”ragátmánno”, vilket utan 
krusiduller betyder månaden då rentjurar är i brunst, medan månaden på sydsamiska 
heter ”gaekere” som kort och gott betyder renlort. Oktober benämns på alla de tre 
samiska språken som ”månaden då rentjurarna är utmattade efter brunsten” och följs 
av mörkertidsmånaden och froströksmånaden.

Därmed blir det mindre underligt att se sig om i världen och inse att det fi nns måna-
der som kallas ”sälarna parar sig”, ”då man färdas till häst”, ”vindmånaden”, ”de nakna 
trädens månad” eller ”torr fi sk skärs i stycken”.

Snarare känns det, när man tänker efter, till och med mer logiskt med renlortens 
månad än benämning efter latinska räkneord, som november och december, eller att 
romerska kejsare fått ge namn åt juli och augusti.

I dag lever vi i en tid då det är viktigare att kunna kommunicera med människor 
bortom den egna tomten än att en månads namn syftar på att något specifi kt sker 
i naturen just då. Det underlättar om en renägare säger juli när hon pratar med en 
skåning och inte kalvmärkningens månad. På samma vis vore det förvirrande om 
skåningen tog upp den gamla benämningen för juni, ”sommarmånaden”, eftersom 
samen just då mycket väl fortfarande kan blicka ut över snöiga vidder. För det är inte 
ovanligt att det rent meteorologiskt råder tre årstider samtidigt i Sverige. 

Lage Larsson
I sångsvanarnas månad
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inter . Svampplockaren uppmärksammar vinterns ankomst i en frusen 

tratt kantarell. Glaserad står svampen som utställd av ett småländskt bruk 

och minner om den höst som varade fram tills igår. Tills i natt, då kölden drev 

genom skogen med sin bistra uppmaning om att det nu fi ck vara slutväxt för 

i år. Svampen läggs sedan med ett klirrande i en kastrull och blir till en tratt-

kantarellsoppa. Årets sista på färsk, om än frusen, svamp. 

Vintern kommer med kyla men vi noterar årstidens ankomst på högst personliga vis. 
Den som inte bärgar en frusen svamp kanske skrapar en isig bilruta eller hänger ut 
årets första talgboll till nötväckan, eller ser sitt barn på väg till dagis krossa den första 
isen på vattenpussen.

Meteorologiskt är det vinter då dygnsmedeltemperaturen varaktigt understiger noll 
grader. Om våren anländer till Sverige från sydväst kommer vintern inte helt överras-
kande från en nordlig riktning. Kiruna kan bocka av vintervädret i almanackan redan 
den 10 oktober medan det kan dröja ytterligare tre månader innan vintern når den 
skånska kusten.

Det händer dock, liksom att sommaren uteblir på vissa platser i Sverige, att det 
aldrig blir någon vinter i söder. Kylan uteblir och gråvädret fortsätter varför hösten så 
småningom övergår i vår. Sådana år har man därför bestämt, eftersom den meteorolo-
giska defi nitionen på vår och höst är densamma, att skiftet ska ske i mitten av februari. 
Någon ordning på årstiderna måste vi ha även i vårt avlånga land med årens alla olika 
vädertyper. År utan vinter slutar därför hösten den 14 februari och våren börjar dagen 
därefter. Därmed basta.

Efter detta blir det en självklarhet att med hjälp av många års statistik berätta att 
vintern är olika lång i olika delar av landet. Men det är också först när man ser skillna-
den i siffror som man kanske riktigt förstår omfattningen av den. Normalt är vintern 

V
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Snöstormen har bedarrat. Kylan 

har återtagit kommandot. När 

blötsnön föll kom den drivande 

nästan horisontellt för att fastna 

på trädstammarna och därefter 

frysa till ett ispansar. 

Lill-Jansskogen, Stockholm, januari. 

Föregående uppslag: Mild, fuktig 

luft från Atlanten har brutit igenom. 

Kylan, som drevs ur stenar och 

hällar, mötte fukt och bildade frost. 

Vattnet har börjat skinna, tecken 

på att det inte är första frosten. 

Mörkblå himmel, regn och ishalka 

före spås.

Singö, Uppland, januari.
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år . Våren kommer från sydväst. Det blir alldeles tydligt när man stude-

rar kartor över fenomen som har med denna årstid att göra: sädesärlans 

ankomst, kabbelekan i blom, björkens lövsprickning. Allt detta sker tidigare 

i exempelvis Helsingborg än i det sydligare Simrishamn liksom att våren når 

Göteborg innan den når Kalmar.

Våren är förmodligen den mest personliga av våra årstider. De fl esta av oss har ett 
vårtecken som vi håller utkik efter: en lärka drillande i skyn, en fångad isgädda, en 
plockad tussilago som i ett snapsglas får pryda köksbordet, musöron på björken eller 
när tjälen släpper sitt tag och det äntligen går att sätta spaden i jorden. Det kan även 
handla om en aktivitet som vi annars mest förknippar med vintern. Det är ofta tidig 
vår när det bästa åket nerför en manchesterräffl ad pist görs i norra Sverige. Det händer 
även att det är tidig vår när skridskoåkaren får sin ultimata upplevelse efter att den 
kalla natten frusit det som gårdagen töade till en blank oändlighet. 

Våren är också tidpunkten för ljusets återkomst. I södra och mellersta delarna av 
landet blir dygnet mellan två och två och en halv timme ljusare per vårmånad medan 
det i norr handlar om mellan tre och en halv och fyra timmar. I Kiruna går solen ner 
före klockan fem den första mars men efter halv tio den första maj.

Olika tecken och olika aktiviteter i naturen med det gemensamma att de får oss att 
utbrista ”nu är våren äntligen här!” 

Eller som Alf Henrikson en gång, på oefterhärmligt vis, skaldade:

Isen lossnar, mesen piper, sippan knoppas, solen ler

såsom redan slagits fast i Frithiofs saga av Tegnér. 

Pölen skvätter, löken lövas, skatan fl inar, tjälen går 

och det mänskligheten skådar klart att det är vår.

V
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Enda smolket i vårens glädjebägare är pollen som orsakar besvär för runt två miljoner 
svenskar – växtligheten tar fart när dagsmedeltemperaturen överstiger tre plusgrader. 
Det susar visserligen runt pollen i luften årets alla månader, men halterna ökar förstås 
på våren. Runt valborg brukar de stora besvären sätta igång för de som är allergiska 
mot björkpollen, lite tidigare i södra Sverige och lite senare i norr. När björken blom-
mat klart kommer sommarens alla gräs och dessa avlöses av gråbon som blommar 
långt in på hösten. Så för den som är allergisk mot dessa tre pollenvärstingar kan det 
innebära sex månader av irritation och medicinering.

Sydvästvindar brukar betyda att vädertypen domineras av de vandrande, atlantiska 
lågtrycken. Lågtryckens centrum passerar vanligtvis väst och norr om oss medan dess 
fronter med sitt regn sveper upp över hela landet. Att huvudbonaden mot regn döpts 
till sydväst är alltså inte en slump, den heter också så på fl era andra europeiska språk: 
sydvest, zuidwester, sydvesti, suedwester, sud-ovest, sueste, ou’westersay.

Men mellan fronterna som kommer in från sydväst passerar även en och annan 
högtrycksrygg. Denna kombination av väta och värme sätter fart på växtligheten och 
får våren att bryta igenom.

Från det att våren anlänt till Ven, ön i Öresund som brukar vara först ut i denna 
årliga tävling, dröjer det ungefär två månader innan hela landet nåtts av årstiden. 
SMHI anger den 22 februari som ett vanligt datum för vårens ankomst till Malmö. 
Årstiden når därefter rent statistiskt Stockholm den 16 mars, Östersund den 11 april 
och Kiruna den 1 maj.

När man inom meteorologin fastslår att våren är här handlar det dock inte om 
några utslagna blommor eller siktade fl yttfåglar utan om dygnsmedeltemperaturen. 
Är denna över noll grader kallas det för ett dygn med vårtemperatur. Om detta håller i 
sig i en vecka har våren anlänt. Förutsatt att vi passerat den 15 februari. Innan dess kan 
det ur meteorologisk synpunkt inte vara vår. 

På samma vis kan man säga att om det en gång blivit vår, alltså varit vårvarmt i sju 
dygn, kan det inte återigen bli vinter. 

Våra egna mer folkliga tecken på att våren är här kan ha ungefär samma hastighet 
upp genom vårt land. Från det att sångsvanen passerat skånska Genarp i början av 
mars tar det omkring femtiofem dagar innan Kvikkjokk för första gången det här året 
får höra denna stora fågels mäktiga trumpetande. Tofsvipans fl addrande fl ykt på sina 
smått fyrkantiga vingar syns drygt tre veckor senare i Uppland än i Skåne medan den 
tar ytterligare en månad på sig för att nå Norrbotten. Björkens lövsprickning är också 
den två månader senare i nordligaste norr än i sydligaste söder. 

Något snabbare är grodlivet som vaknar tio dagar senare i Uppland än i Skåne, 
blåsippan blommar ungefär en månad senare i Piteå än i Skåne medan tranan bara tar 
tre veckor på sig från Sveriges sydspets till Norrbotten.

Det är också nu som olikheterna i vårt avlånga land gör sig märkbara genom att vi 
kan ha tre årstider samtidigt. När våren väl har masat sig upp till Mellansverige kan det 
redan råda sommartemperaturer i Skåne medan vintern behåller sitt grepp i norr där 
isarna till och med kan fortsätta växa.

Man skulle också kunna säga att våren är södra Sveriges årstid. I Ystad kan våren 
dröja sig kvar i närmare åttio dagar medan den i Karesuando kan vara över på halva 
den tiden.

Islossning. Efter riktigt kalla vintrar 

som 1984–87 kan skärgårdsisar 

ligga kvar utmed Södermanlands 

skärgård till i mitten av maj. I vikar 

som vetter mot norr kan man 

under vassruggar och under 

gammal tång hitta isrester till 

midsommar. 

Stendörren, Södermanland, mars.

Föregående uppslag: Boklöv. 

Omberg, Östergötland, april.
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ge temperaturer upp mot hela tjugo grader och rena sommarvärmen utmed hela Norr-
landskusten redan under tidiga april. Den nästan dallrande värmen kan kännas långt 
ut över Östersjökustens kalla öppna vatten och Bottenhavskustens isar.

Den fjärde vårvinden, den från söder eller sydost, kommer ofta med dimma. Även 
denna vind är långväga och för med sig en varm och fuktig luftmassa som ursprung-
ligen kommer från Medelhavet eller har sitt ursprung från Atlanten. När denna tem-
pererade och fuktiga vind sveper ut över Östersjöns kalla yta kyls den snabbt och 
havsdimma bildas. Denna tjocka, som från havet sveper in över ostkustens skärgårdar 
i synnerhet på nätterna, är ett vanligt återkommande vårtecken över hela Östersjön.

Vårens månader är mars, april och maj, vilket kan tyckas som en självklarhet. Men 
denna trio utgör förstås bara våren enligt almanackan. Som vi tidigare konstaterat 
får norra Sverige vänta ytterligare två månader på sina vårtecken efter det att den allra 
sydligaste delen av landet prickat av dem.

Det som oavsett var vi befi nner oss i Sverige ändå känns som en årstidsmässig 
vändpunkt är vårdagjämningen. År 2011 infann den sig den 20 mars klockan 17.32. 
Klockslaget kan förbrylla då man i vardagligt tal brukar säga att vårdagjämningen 
infaller det datum då dag och natt är lika långa. Mer exakt är vårdagjämningen, och 
höstdagjämningen, den exakta tidpunkten ett visst dygn då solens centrum passerar 
himmelsekvatorn. Dagen och natten, räknat från gryningens slut till skymningens 
början, kring denna tidpunkt är visserligen ungefär lika långa. Men bara ungefär. 
Eftersom solens strålar böjs av atmosfären, kröker sig runt jordens båda sidor, har de 
en förmåga att belysa mer än halva jorden på en gång. Egentligen är därför dag och 
natt lika långa något dygn innan vårdagjämningen. 

Men detta är förstås mest av intresse för den mer astronomiintresserade. Liksom 
det att vi har tre sorters gryning: svensk borgerlig gryning, astronomisk gryning och 
nautisk gryning vilka syftar på att solen står 6, 8 respektive 12 grader under horisonten.

Värt att påminna om här är att det endast är kring vår- och höstdagjämningen som 
solen verkligen går upp rakt i öster och ner rakt i väster.

Historiskt och globalt har vårdagjämningen ofta betraktats som den dag då det nya 
året börjar. I svensk tradition var det vanligt att betrakta vårfrudagen som den dag 
då våren började. Vårfrudagen, även kallad Jungfru Marie bebådelsedag, inföll den 
25 mars men fl yttades vid helgdagsreformen 1952 till närmaste söndag. 

Beroende på var i Sverige man befann sig hade man olika talesätt för vårfrudagen. 
I Västergötland, där snön normalt försvinner kring slutet av mars, ansågs det som 
ett gott tecken om barnen denna dag kunde gå runt stugan utan att trampa i snö. 
På andra håll skulle alla ut på vårfrudagens morgon och ”springa trana”. Det gjor-
des barfota och ansågs bra för såväl fötterna som för att mota bort förkylning och 
skrämma iväg ormar. 

Att tranan, i södra Sverige, kom med våren vittnar ordspråket ”Tranan bär ljus i 
säng”, vilket betydde att man nu gick och lade sig medan det ännu var ljust. Vilket i 
och för sig var väldigt tidigt, före halv åtta.

På Öland hade tranan vid det här laget passerat varför man istället sa: ”Vårfrudagen 
den dyra. Skall vipan ha fyra”, vilket ska uttolkas som att om tofsvipan lagt fyra ägg 
denna dag blev våren fi n.
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ommar . Sommaren kommer smygande. Vi identifi erar den inte på samma vis 

som med våren efter en utslagen blomma, en fl yttfågels ankomst eller ett lövat 

träd. Självklart händer det saker i naturen som är specifi ka för sommaren men 

få av oss noterar exempelvis när harren leker, när älgkon föder sina kalvar eller 

när tiden infaller då grävlingen parar sig. 

Sommaren tar liksom bara över våren, blir mer av samma sak och skiljelinjen är otyd-
lig (utom för de av oss som bor där äppelträdet, syrenen eller prästkragen börjar blom-
ma första veckan i juni). Plötsligt är den bara här, sommaren.

Meteorologernas aningen opoetiska defi nition av sommaren är när dygnsmedel-
temperaturen överstiger tio grader minst fem dygn i följd. Skulle det därefter åter 
komma en längre, kallare period råder det likväl fortfarande sommar. 

Detta innebär förstås att det blir sommar i vissa delar av Sverige när det enligt 
kalendern fortfarande är vår. Det är inte ovanligt att västra Götaland har dagar 
med sommar temperaturer redan i mitten av maj. I södra Sverige kan det råda rena 
högsommar temperaturer, alltså över tjugofem grader, i april. Men även nordliga platser 
som Haparanda kan få en släng av rysk högsommarvärme i maj.

Om våren tog god tid på sig att avancera upp över Sverige kan man om sommaren 
säga att den är ungefär dubbelt så snabb. Anländer sommaren till Malmö den 8 maj är 
det inte omöjligt att den når Kiruna den 18 juni. 

På eftersommaren har faktiskt hela Sverige under en kort period samma årstid ur 
fenologisk synvinkel. Allt i naturen sker då på ett likartat sätt från norr till söder. 

Sommarens längd varierar kraftigt. I exempelvis Skåne är sommaren vanligtvis 
drygt 140 dagar, i Uppsala är den ungefär tjugo dagar kortare medan den i Kiruna 
bara är cirka 47 dagar lång (vilket dock är dubbelt så långt som i Riksgränsen).

Att sommaren nått Kiruna innebär dock inte att hela Norrland är denna årstid 

S
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förunnad. På Blåhammarens fjällstation och andra högt belägna platser orkar dygns-
medeltemperaturen oftast inte över den lagda ribban på tio grader, varför våren således 
direkt övergår i höst. Det fi nns alltså platser i Sverige med enbart tre årstider. 

Att den ena sommaren inte behöver vara den andra lik känner alla till. En särdeles 
regnig och kall sommar kan följas av en riktigt varm drömsommar. Det är ingen ord-
ning på någonting. Eller det kanske det är? Ofta verkar de regniga somrarna komma i 
klump. Men om det ska bli två eller rentav fem trista somrar i rad innan det återigen 
blir en varm vet vi aldrig på förhand. Här är vi lika famlande, såväl spåmannen som 
tittar i kaffesump och renmagar som de naturvetenskapligt skolade meteorologerna, 
och våra förutsägelser från vårvinterns horisont om hur sommaren kommer att bli är 
väldigt opålitliga.

Namnet juni kommer av den romerska gudinnan Juno, gift med Jupiter och symboli-
serande den livgivande och fortplantande kraften hos kvinnan. Junonisk är för övrigt 
en numera sällan använd beskrivning för en yppig kvinna. Tidigare namn på juni var 
sommarmånad eller midsommarmånad.

Denna försommarmånad är, statistiskt sett, årets solrikaste månad, framför allt 
utmed våra kuster och på våra större öar. Det ännu kalla vattnet dämpar den dagliga 
skurtillväxten. Ändå är den i större delen av Sverige bara årets tredje varmaste månad. 
Detta beror på att det tar lång tid att värma upp land och ännu längre tid att värma 
upp havet. Juni är också den sommarmånad med minst nederbörd, vad gäller både 
antal millimeter och antal regndagar, vilket känns lite otippat för oss som tillbringat ett 
antal midsomrar i blöta sittbrunnar eller vid regnslokande midsommarstänger.

Vårens många aktiva lågtryck klingar av under försommaren. Nu dominerar högtryck-
en och det är dessa som sätter agendan för hur vädret ska bli. Vilket inte nödvändigtvis 
innebär varmt och vackert väder utan lika gärna kan handla om kyla och dimma. Hur 
försommarvädret blir avgörs av var högtrycken placerar sig.

Att juni är årets solrikaste månad hindrar inte att den också kan uppvisa extrema 
temperaturskillnader från ett år till ett annat. Ena året bjuder skolavslutningen på bad-
bart vatten medan nästa års blockfl öjtsorkestrar får sina fi ngrar blåfrusna medan snö-
byar drar långt ned över Gävlebukten.

Det vanligaste väderläget är att ett omfattande högtryck breder ut sig väl väster om 
oss. Det annars vanligtvis stationära azoriska högtrycket kan nu växa till och sträcka 
sig upp över Brittiska öarna, Nordsjön och ända till Island. Det positiva för oss är 
att ett sådant omfattande högtrycksområde blockerar vägen för enstaka lågtryck som 
normalt bildas söder om Newfoundland för att därefter vandra över Atlanten mot våra 
trakter.

Det för oss negativa är att detta högtryck, liksom alla andra, omges av vindar som 
strömmar medurs. De sveper med sig torr och kall luft från de norra polarhaven som 
sedan skickas ned över oss med nord- och nordvästvindar och orsakar stor skada på 
åkrar och blomrabatter. 

Dessa ofta återkommande, likväl överraskande nätter med temperaturer under 
noll går under namnet järnnätter. Begreppet järnnätter är, som så många besynner-
liga benämningar, förmodligen en felöversättning från tyskan där ”järn” heter Eisen 
medan ”is” heter Eis. Det begripliga ”isnätter” blev det obegripliga ”järnnätter”.

Semestermånad. Osäkert kort. 

Blir lågtrycksbanorna från 

Polen förhärskande drar regn-

väder efter regnväder in och 

sol chanserna krymper. Det kan 

regna i veckor utmed ostkusten 

och upp över södra och mellersta 

Norrlandskusten. 

Trysunda, Ångermanland, juli. 

Föregående uppslag: Juli är ofta 

årets nederbördsrikaste månad. 

Normalt får landet mellan 60 

och 90 millimeter, men då regn-

områdena tar sikte på oss från 

Polen eller från Atlanten kan 

landets östra respektive västra 

delar få upp mot 200 millimeter. 

Kombinationen av mycket 

nederbörd och att juli även har 

de högsta temperaturerna gör 

att det växer så att det knakar. 

Grönskan blir smått tropisk.

Stockås, Närke, juli.

Sidan 100 : Gräs och ängs-

klockor. 

Hälsingland, juni.
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I Mellansverige är uppfattningen att järnnätterna kommer första veckan i juni 
medan man i Norrland talar om sista dagarna i juli eller veckan mellan 11–19 augusti. 
Ingen statistik fi nns som stödjer denna folktro. 

Järnnätterna tycks komma när de vill och när man läser gamla berättelser inser man 
hur förödande de kunde vara. Som historien om den fattiga bondena som försökte 
skydda den spirande grödan från att förfrysas på de små tegarna. Därför gick han och 
hustrun hela natten med en lina mellan sig och strök den försiktigt mot knopparna för 
att inte frosten skulle få fäste. Först när morgonsolen kommit så långt upp på himlen 
att den började värma vågade de gå hem till torpet igen. 

I berättelsen ”Skräddarns skulle ha dans” skriver August Strindberg om Gustaf som 
hört talas om ”ett slags runda gula gurkor, som man fi ck en krona för på Dalarö Socie-
tet”. Av trädgårdsmästaren på Sandemar hade han fått några melonkärnor som han 
sått inomhus, satt ut och därefter skött efter konstens alla regler. Men strax innan det 
var dags att skörda ställde han till med dans, som skulle betalas med de snart sålda 
melonerna. Men där spriten går in där går som bekant vettet ut.

”Det var morgon, han hade varit full, och – han hade glömt att täcka melonerna. 
Som en pil var han uppe, kravlade sig ner för trappan, såg en förödelsens styggelse i 
köket och skuttade ut i trädgården; tog tre alnars språng mellan käpparne; kände att 
det var bitande kallt, såg vitt på marken som frasade om fötterna och så – där lågo de, 
döda. Stjälkarne snodda som rep, bladen slappa som klädeslappar, gråa, livlösa, och 
fruktskaften sågo ut som om de varit brända. I ett enda smärtsamt ögonblick röko fyra 
månaders arbete förbi den rusiges öga: Dalarörodden på tre mil efter stallströ, bänk-
läggningen, utplanteringen, vattningen och luftningen, täckningen om nätterna, allt 
pyssel och knåp förlorat på en frostnatt. 

Skräddarn slog benen under sig och satte sig på bänklådan; och barhuvad som han 
var med luggen ner i de rödsprängda ögonen lät han huvet falla mot bröstet och grät; 
grät så förfärligt, om av brännvin eller sorg eller båda delarne, visste inte Anna som 
kom tillstädes: 

– Du har fått för dansa du! sade hon. 
– Jag ska aldrig supa mer! snyftade Gustaf. Aldrig – supa – mer! 
 – Så säger du var gång du har varit full. Men håll ord en gång.”

De blockerande försommarhögtrycken börjar framemot midsommar att leva rätt far-
ligt då lågtryck från Atlanten har en tendens att bryta igenom. Tittar man på SMHI:s 
statistik inser man att midsommarvädret i princip kan se ut hur som helst. Regn och 
kyla är lika vanligt som varmt och vackert väder. Det förekommer midsommarnätter 
som är lika kalla som samma års nyårsnatt, men dessa hör till undantagen.

En slutsats är att vi kanske inte borde fi ra en av våra viktigaste fester när det är som 
ljusast utan vänta en månad tills det är som varmast. Tittar man på statistiken över 
exempelvis Östersund, och sätter en dagstemperatur på tjugo grader och däröver som 
okej, har staden haft femtiofem dåliga midsomrar de senaste hundra åren.

Men att hålla fest under årets längsta dag har vi gjort i tusentals år, så den traditio-
nen går förmodligen inte att rucka på. Den kristna kyrkan har försökt att överta detta 
hedniska festande genom att utnämna den 24 juni till Johannes döparens dag. Det 
har väl gått sådär. I vissa grannländer har framgången varit något bättre och där kallas 
dagen för Johannesdagen eller Sankt Hans.
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öst. Höst är ett av våra få ord för årstider och månader som syftar tillbaka 

på en företeelse i vårt eget gamla bondesamhälle och inte på någon latinsk siff-

ra eller antik grekisk gud. Höst är synonymt med skörda eller bärga. I dagligt 

tal lever denna betydelse nästan enbart kvar i begreppet ”hösta in”, vilket då 

sällan används om jordbruksprodukter utan oftare om pengar, lotteri vinster 

eller poäng i idrott.

Att vi tappat bort innebörden av begreppet höst kan ha att göra med att de fl esta av oss 
inte längre har någon koppling till bondesamhället. Kanske är det också därför ordet 
höst inte klingar särskilt positivt och att få av oss längtar till årstiden.

Annat var det förr. Hösten, skördemånaden, var en av årets stora festligheter. Allt 
det som såtts bärgades nu, höstades in. Var det ett bra år kunde man pusta ut efter-
som vintern var räddad. Det är klart att man då ställde till med fest. Tänk bara på 
hur Antonio Vivaldis ”Hösten” i verket De fyra årstiderna inleds – ett allegro, snabbt 
och glatt, och vi får veta att bönderna fi rar med sång och dans, att skörden är bärgad. 
Bacchus bägare fl ödar fritt varefter många faller i djup sömn – allegro satsen följs av 
en mycket sömnig adagio molto-sats. Men det påbjuds även här att man ska glömma 
sina plikter för att istället sjunga och dansa. Till inledningen av tredje satsen, som 
handlar om höstens jakt, går det till och med att ta några hambosteg.

Tar man bort festandet från hösten, har man då bara lågtrycken kvar? Inte riktigt. 
Det är många av oss som fi nner stor njutning av en svamptur i en skog utan mygg, 
som gillar att plocka bär, skörda frukt eller ser den färgsprakande hösten som vår 
vackraste årstid. Därtill har vi de nästan 300 000 svenskar som ser fram emot hösten 
på grund av älgjakten.

Det fi nns även de som gillar hösten för att det är en mera kravlös tid och för att de nu 
får tillfälle till att kura skymning, tända levande ljus och mysa med en bok i soffhörnet.

H
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Ek och hassel i en igenväxande 

hagmark. 

Naturreservatet Trystorps ekäng, 

Närke, oktober.

Föregående uppslag: Solitär ek 

i höstskrud. 

Hidinge, Närke, oktober.
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Men vädermässigt dominerar lågtrycksbanorna, som i sin tur styrs av kalluften vid 
Nordpolen. Defi nitionsmässigt är det höst då dygnsmedeltemperaturen har fallit så 
pass att den befi nner sig mellan tio och noll grader. Detta innebär att när hösten når 
Kiruna någon gång i mitten av augusti råder det fortfarande full sommar i Malmö. 
När sedan Malmö nåtts av hösten i mitten av oktober är det redan vinter i Kiruna. 
Längden på hösten varierar förstås också. I Piteå kanske den är en och en halv månad, 
i Stockholm två medan den i Ystad kan dröja sig kvar i tre månader.

Vad gäller växtligheten går den i stå när dygnets medeltemperatur börjar gå under 
tre plusgrader. Vegetationsperioden brukar i södra Sverige vara cirka åtta månader 
medan den i Tornedalen varar knappt fem månader. 

Meteorologiskt kan man sammanfatta hösten i fyra beståndsdelar: uppvärmningen från 
solen avtar eftersom den står allt lägre på himlen; temperaturskillnaderna i luft havet 
ökar mellan värmen i söder och kylan i norr; energin i temperaturskillnaderna leder till 
att fl er lågtryck skapas och lågtrycken följs av allt kallare luft som strömmar söderut.

Solen vandrar nu söderöver och lämnar vid höstdagjämningen norra halvklotet. 
Dagarna blir kortare och nätterna längre. Med höstens allt lägre gående sol avtar 
snabbt uppvärmningen av marken. Med allt fl ackare infallsvinkel tvingas de svagare 
solstrålarna värma en allt större markyta. Högre upp i atmosfären dröjer ytterligare 
en tid den varma sommarluften. Hösten blir meteorologiskt på många sätt vårens 
motsats. Höstens kalla mark och kylande effekt ger dagar med inversion, alltså dimma 
och dis över land och mycket gråväder. Ännu värmer dock det varma havsvattnet 
våra skärgårdar och kustnära trakter. Även värmen i våra stora sjöar håller länge borta 
den kommande nattfrosten från känsliga grödor. Den kalla och friska nordanvinden 
strömmar allt oftare ner över oss. Till havs bildas stackmoln som växer till byar av 
regn, med tiden snöbyar. 

Vädret över Sydeuropa är under september fortfarande nästan helt sommarlikt. 
Eftersom denna värme sträcker sig långt ut över Atlanten skärps temperaturmot-
sättningarna allt mer då den redan nybildade kalluften från polartrakterna utbreder 
sig allt längre söder över. Den skärpta temperaturkontrasten ger energi åt allt fl er och 
djupare höstlågtryck som nu börjar ta sikte på Skandinavien och Västeuropa. Med 
dessa djupa lågtryck går vi in i stormarnas tid. Kortvarigt drabbas alltid någon plats 
runt våra kuster eller kalfjäll av orkanvindar. 

Förr hände det att man spådde vädret en disig och fuktdrypande höst morgon genom 
att studera en spindels aktivitet kring sitt nät. Om spindeln trots gråvädret spankulerade 
ut på nätet för att skaka bort alla vattendroppar skulle det bli fi nt väder. Trodde man. 
Denna höstspindel har även letat sig in i lyriken genom en dikt av Tor Hedberg.

Septembersol på morgonstråt, 
där spindelväven glittrar våt.
På fältet ligger dimman kvar,
men himmelen är hög och klar
med några strömoln här och var.

Redan i början av hösten har vintern kopplat greppet över Norra ishavet. Den kalla 
arktikluften, som överlevt sommaren, ligger som en liten droppe kvicksilver och 
balanserar uppe vid polen.

Kärkevagge, Lappland, september.
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Om kalluften tidigt på hösten glider långt ner över Skandinavien kommer de atlan-
tiska lågtrycken att under fl era veckor pressas ner på banor som passerar över norra 
Tyskland. Lågtrycksbanorna följer nämligen utmed gränsen mellan arktikluften och 
den varmare luften syd därom. Den här lågtrycksbanan ger ett väder som domineras 
av kalla vindar kring nord eller nordost.

Om arktikluften däremot råkar glida ner över Grönland drar sig lågtrycken istället 
in över norra Skandinavien. Då får vi mildare vindar från sydväst men samtidigt ökar 
risken för höststormar.

Det fi nns tre optiska fenomen i naturen som blir tydliga i och med hösten: hägringar, 
norrsken och den kraftigt skinande augustimånen.

Hägringar är ingen optisk illusion utan ett äkta fysikaliskt fenomen. Det du ser 
fi nns, men inte på den plats du tror. Föremål ser ut att ligga på ett annat avstånd och 
ha en annan form än i verkligheten.

När det råder stora temperaturskillnader mellan olika luftlager kan ljusstrålar böjas 
av på grund av att atmosfärens brytningsindex då varierar kraftigt med höjden. På så 
vis kan man få syn på föremål som egentligen ligger bortom horisonten.

En vanlig uppfattning är att de största hägringarna förekommer i öknar men frågan 
är om det inte är tvärtom, det vill säga att det är runt våra poler som hägringar kan 
spela oss de största spratten. Ovanför ett arktiskt istäcke kan temperaturen på hundra 
meters höjd vara trettio grader högre än vid marken. Det är därför tidiga polarfarare 
rapporterade om isbjörnar som nalkades för att sedan upplösas i intet, varnade för 
stora isberg som i nästa stund var borta, noterade solens upp- och nedgång trots att de 
befann sig på en plats där denna borde ligga under horisonten.

Den vanligaste hägringen för oss som sällan befi nner oss i vare sig polar- eller öken-
trakter är när vi kör bil i motljus en varm dag och vägbanan i fjärran ser regnvåt ut men 
visar sig fullkomligt torr när vi når fram. Här handlar det dels om att vägbanans värme 
får luften att dallra och dels om en onormal ljusbrytning som skickar iväg en refl exion 
av himlen mot oss istället för en bit vägbana.

Hägringar är inte specifi ka för hösten utan kan förekomma året om. Men eftersom 
stora temperaturskillnader mellan olika luftlager är en förutsättning för hägringar är de 
vanligt förekommande ute på havet under höst och vår.

På våren förekommer hägringar när varm luft strömmar ut över kallt vatten. Då 
bryts ljusstrålarna så att föremål som befi nner sig bortom horisonten blir synliga. De 
kan se ut att sväva ovanför horisonten. Ljusstrålarna kan studsa en eller fl era gånger i 
temperaturskikten och vi kan få speglingar som gör att ett föremål samtidigt syns både 
rättvänt och upp och ned.

På hösten har vi kall luft över varmt vatten. Det får till följd att ljusstrålarna kröker 
av uppåt i atmosfären. Avståndet till horisonten verkar då kortare och föremål ser ut 
att ligga mycket närmare än de i verkligheten gör och ha en annan form än vad de 
egentligen har. Att vi kanske inte tänker på hösten som en årstid med mycket häg-
ringar kan bero på att de oftast inte är så spektakulära. Föremål som tycks skarpare och 
närmare än vad de borde vara uppfattas bara som god sikt. Det är inte lika iögonfal-
lande fenomen som när exempelvis avlägsna öar syns svävande över horisonten eller 
rent av visar sig upp och ned.
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Norrsken förknippar vi vanligtvis med vinter i Norrland. Men faktum är att norrsken 
förekommer året runt och kan ses på långt sydligare breddgrader även om det inte är 
lika lätt. Det krävs mörker och frånvaro av störande ljuskällor. Men den som befi nner 
sig till sjöss när höstens första svarta nätter börjar dyka upp ska spana efter detta lätt 
magiska sken mot norr där det vanligtvis, men inte alltid, dyker upp.

Norrskenet består av elektriskt laddade partiklar som slungas ut i rymden från solen. 
De når hela jordens atmosfär, men på grund av jordens magnetfält koncentreras de till 
de höga latituderna. 

När luftens syre- och kväveatomer bombarderas av dessa partiklar frigörs ljus. Kväve 
ger violett och blått sken. Syreatomer ger sken som är rött och grönt.

Kring 75 grader nord och syd förekommer ständigt ett visst polarsken – norrsken 
respektive sydsken. Mängden norrsken är kopplat till solens eruptioner och varierar i 
allt mellan dygns- och årscykler.

Det är faktiskt möjligt att iaktta norrskenets olika färger ända nere på Skånes latitud 
om förutsättningarna är gynnsamma. 

Aldrig är månen så stor som en klar augustinatt. Eller rättare, aldrig tycks månen så 
stor. För månen är förstås alltid lika stor. Varför vi tycker att fullmånen i augusti är 
extra stor är faktiskt fortfarande en vetenskaplig gåta, kallad månillusionen. 

Att månen och solen syns rödare när de står närmre horisonten beror på att deras 
strålar då passerar genom mer av jordens atmosfär. Då uppstår ett brytningsfenomen 
som ger ett rödare sken vilket är vetenskapligt utrett. 

Att månen samtidigt tycks större menar däremot många är en synvilla. Håller man 
upp en slant mot den uppstigande månen går det att göra en storleksjämförelse och 
det kommer att visa sig att bilden av månen är lika stor varhelst på himlavalvet månen 
befi nner sig. Här, menar man, är det fråga om en rent upplevelsemässig feltolkning av 
synintrycken. Föremål som befi nner sig nära horisonten uppfattas som att de är längre 
bort än föremål som befi nner sig högre upp på himlavalvet. Om två föremål på detta 
vis ger lika stor bild på ögats näthinna upplevs det föremål som verkar ligga längst 
bort som större än ett föremål som verkar ligga närmare. Om så är fallet kvarstår ändå 
frågan varför denna synvilla upplevs som störst just i augusti?

Det senaste decenniet har månaden september varit varmare än vanligt. Men det är 
ännu för tidigt att säga om detta beror på den globala uppvärmningen eller bara hand-
lar om normala variationer. 

Sommarvärmen som sträcker sig in i september kan man notera genom att konsta-
tera att de badbara dagarna varit fl er än vanligt, att vissa fl yttfåglar (de som ger sig av 
när det blivit för kallt och inte fl yttar efter datum) stannat längre än normalt eller att 
träden behåller sina blad längre än normalt.

Vad gäller fl yttfåglar är det väldigt olika när de väljer att åter vända näbben mot 
söder. Den känsliga näktergalen kan ge sig av från Skåne mot varmare trakter redan i 
slutet av juni medan hägern kan klamra sig kvar till slutet av november.

Vad som i dessa fall är normalt vet bara de som för statistik. Vi andra som förlitar oss 
på våra minnen är ofta ute och seglar – inget minne är för övrigt så kort som manna-
minnet – och det fi nns sällan någon sanning bakom våra uttalanden om att ”kom inte 
hösten väldigt sent i år?” eller ”var inte våren ovanligt kort?”
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Så även om september enligt kalendern är vår första höstmånad är det inte ovanligt 
att den meteorologiskt, alltså temperaturmässigt, förblir en ren sommarmånad. Vi kan 
ha septemberdagar där temperaturen, hela vägen från Lund till Haparanda, når upp 
emot och över 25 grader och till och med en del tropiska nätter.

Men vi kan också ha år där hösttemperaturerna nått oss redan i slutet av augusti. 
Vill det sig illa kan Lovisastormen, en ofta blåsig period kring Lovisadagen den 
25 augusti, vara startpunkten för hösten. Kalluften släpper inte sitt grepp och istället 
kommer lågtrycken från Atlanten som på ett pärlband. 

Men mellan regnbyarna kan högtrycksryggar ge stilla, kristallklara dagar med hög 
luft och oändlig sikt, vilket kan vara det vackraste vi kan uppleva i vårt land. 

Norrlandsfjällen börjar nu täckas av ett vinterlikt snötäcke. 
September är också månaden då vissa träd börjar förbereda sig för vintern. Vanligt-

vis är det asken som först av alla anger att hösten är på väg. Asken, som står grön endast 
runt hundra dagar, kallas ofta för kungaträdet eftersom dess lövskrud ”kommer sist 
och går först”.

Att förklara höstens färger kan kännas lite som att blottlägga kärlekens kemiska 
mekanismer, det poetiska tenderar att försvinna. Men rent krasst handlar det om trä-
dens överlevnad. Om hösten förbereder träden sig för sin vintervila och inriktar sig på 
att spara energi. Det börjar med att de producerar hormonet abskissinsyra, vilket gör att 
klorofyllen försvinner från bladen. Då kommer bladens andra färgpigment att domi-
nera; bland annat gula xantofyller, orange karotenoider och röda antocyaner.

Men vädret spelar även in för höstträdens färgsprakande spektakel då milda och 
regniga höstar ger mer gulaktiga löv medan torra och kalla höstar skänker oss rödare 
träd.

Det röda antocyanet är förresten samma ämne som ger äkta blodapelsiner dess röda 
innanmäte, men bara när de växer på relativt höga höjder som på Etnas sluttningar.

September har inte fått namn efter vare sig antika gudar eller romerska kejsare. Den 
heter så för att markera att det är årets sjunde månad, av latinets septem, vilket det var 
fram till år 153 f Kr, då man fl yttade årets början till januari. Tidigare kallade man 
september för höstmånad i Sverige.

Oktober och november har på samma sätt haft sina missvisande namn i snart två-
tusen år och är alltså benämnda efter årets åttonde och nionde månad. Förr benämn-
des de slaktmånad respektive vintermånad.

September är den månad då höstdagjämningen infaller. Alltså det ögonblick då 
solskivans centrum för andra gången innevarande år passerar himmelsekvatorn. Detta 
infaller antingen den 22 eller den 23 september. Det är också nu man säger att dag 
och natt är lika långa, men ska man vara petig inträffar detta några dagar efter höst-
dagjämningen på grund av att solens böjda strålar spelar oss ett spratt. Hur som helst 
är dagarna kring detta datum lika långa över hela vår jord. Den astronomiska hösten 
infaller mellan höstdagjämning och vintersolstånd.

Oavsett hur september artar sig vädermässigt kommer hösten loss på allvar i oktober. 
Nu ska arktikluften baxa bort sommarvärmen för gott, inte bara från Sverige, utan 
från hela Nordeuropa. Detta sker inte sällan under högst dramatiska former. Då den 
rena vinterkylan, den så kallade polarfronten, möter den kvardröjande sommarvär-
men medför detta stora temperaturkontraster vilka leder till att oktober brukar bli årets 

Hälsingekusten är direkt 

utanför sina öar hårt utsatt för 

vågor och is. Oktoberstormar 

är ett allmänt begrepp som 

dock inte är allenarådande. 

Visst drar ofta någon enstaka 

storm in över oss med kort-

varigt mycket kraftiga vindar, 

men de fl esta höststormarna 

drabbar oss under november 

och december. Under milda 

vintrar utan isar in i januari slår 

ofta årets djupaste lågtryck till 

med förödande styrka. 

Mellan fjärden, Hälsingland, 

oktober.
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blåsigaste månad med orkanbyar i samband med de djupaste lågtrycken. Oftast är det 
nu som årets högsta vindhastigheter rapporteras.

Höststormarna drar vanligtvis in över landets södra delar, vilket är en följd av de 
rådande lågtrycksbanorna och atmosfärens allmänna cirkulation.

Oktober är en av de månader som tydliggör att vi lever i ett avlångt land. Långt in 
i månaden dröjer sig sommaren kvar utmed södra Götalands kuster. Samtidigt har 
större delar av landet höst medan vinter råder på fl era platser i fjällen.

Det är en månad med många nästan motsatta väderbetingelser. Det fi nns oktober-
månader som varit så torra att grundvattnet varit oroväckande lågt och många brunnar 
har sinat. Andra år kan höstregn efter höstregn ha fyllt våra vattendrag med så mycket 
vatten att SMHI tvingats utfärda varning för höga fl öden. 

Haparanda har som högsta och lägsta oktobertemperatur uppmätt plus 17 respek-
tive minus 23 grader. 

Det första snöfallet, den första frosten och den första blixthalkan slår till lika ovän-
tat varje år. 

Britta har tillsammans med Birgitta namnsdag den 7 oktober och har därför fått ge 
namn åt den korta period av sommarvärme som vissa år återkommer kring detta da-
tum. Brittsommaren, med sin period av klart och varmt väder, brukar inte hålla i sig 
mer än tre till fem dagar. 

Vanligtvis defi nieras en brittsommar som en period om minst tre sammanhäng-
ande dagar med en medeltemperatur över plus 10 grader. Om man är något frikostig 
vad gäller dagarna just kring Birgittadagen får man i Stockholmsområdet brittsommar 
under tre av fyra höstar.

Det fi nns en meteorologisk förklaring till fenomenet. Brittsommaren hänger sam-
man med de tropiska cykloner som bildas utanför Västafrika. Under vår svenska sen-
sommar vandrar de över Atlanten mot Västindien och in över Mexikanska golfen. 
I september börjar cyklonerna ändra kurs innan de når Västindien och vandrar istället 
vidare norröver på Nordatlanten. De kommer inte längre i närheten av USA:s ostkust. 
En enda orkancyklons koncentrerade energi kan fl yta ut och bilda ett stort, mäktigt, 
men, i jämförelse med en tropisk cyklon, lugnt lågtrycksområde som täcker nästan 
hela nordöstra Nordatlanten. Ett sådant här lågtryck tar tag i all uppvärmd sommar-
luft från Medelhavsområdet och med sydvindar strömmar den upp över Skandinavien 
med dagstemperaturer uppemot 20 grader.

När sedan lågtrycket, som inte längre medför några orkanvindar, passerat och 
befi nner sig öster om oss kommer ett plötsligt kalluftsnedbrott med vindar mellan 
nord och nordost. De första snöbyarna kan nu uppträda och inom loppet av ett par 
dygn sjunker temperaturen från 20 grader till bara några få plusgrader. 

Då har hösten anlänt på ett mycket distinkt sätt. 
Vädermässigt är brittsommar synonymt med indiansommar då de båda handlar 

om kortare sommarlikt väder omgivna av kallare höstdagar. Men ska man vara petig 
kan en brittsommar bara infalla under perioden 4–7 oktober. En indiansommar där-
emot kan dyka upp när som helst från oktober till mitten av december. Dock ska den 
komma efter den första frosten men före den första snön.

Uttrycket indiansommar har vi lånat in från USA, men dess ursprung är inte helt 
utrett. En teori syftar på att värme kombinerat med höströda träd ska symboliseras av 
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grader. Höstdagar med gråväder 

och den karakteristiska Skåne-
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en dygnsmedeltemperatur på 

cirka fem grader. 

Söderåsens nationalpark, Skåne, 

oktober.
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Omslagets framsida Akka, Lappland

Omslagets baksida Söderomsjön, 

  Hälsingland

10 Singö, Uppland

12–13 Lill-Jansskogen, Stockholm

15 Vagnhärad, Södermanland

16 Svartån, Närke

19 Singö, Uppland

23 Sjön Teen, Närke

24 Svartå, Närke

26–27 Vy mot Sarek från Hårås, Lappland

28 Voxnan, Hälsingland

29 Mörbylånga, Öland

30–31 Salem, Södermanland

32 Wira Bruk, Uppland

33 Sturehov, Södermanland

34–35 Vekhyttan, Närke

36–37 Landsort, Södermanland

38–39 Rönnskär, Hälsingland

40–41 Hornslandet, Hälsingland

43 Norrfällsviken, Ångermanland

44 Mälaren, Uppland

45 Nianfors, Hälsingland

46 Nianån, Hälsingland

48–49 Skogskyrkogården, Stockholm

50–51 Böle, Dalarna

52–53 Voxnan, Hälsingland

54–55 Vagnhärad, Södermanland

56–57 Klacka, Södermanland

58 Omberg, Östergötland

60 Stendörren, Södermanland

63 Norr Malma, Uppland

66 Ockelbo, Gästrikland

69 Söderåsens nationalpark, Skåne

70 Hunneberg, Västergötland

71 Stendörren, Södermanland

72–73 Handölsforsen, Jämtland

74–75 Dalälven, Gysinge, Gästrikland/

  Uppland

76–77 Sjön Teen, Närke

79 Stockås, Närke

80–81 Vagnhärad, Södermanland

82–83 Kvilleviken, Småland

84–85 Grödinge, Södermanland

86–87 Häckeberga, Skåne

88–89 Maltesholm, Skåne

90–91 Söderåsen, Skåne

92–93 Kullaberg, Skåne

94–95 Vättern, Östergötland

96–97 Omberg och Vättern, Östergötland

98 Hälsingland

100–101 Stockås, Närke

102 Trysunda, Ångermanland

107 Marmaverken, Hälsingland

108 Vekhyttan, Närke

111 Bergby, Gästrikland

114–115 Djursdala, Småland

116 Svartå, Närke

117 Kärra, Östergötland

118–119 Fjällbacka, Bohuslän

120–121 Ramsvikslandet, Bohuslän

122–123 Kullen, Skåne

124–125 Norrfällsviken, Ångermanland

126–127 Knuthöjdsmossen, Västmanland

128–129 Norrfällsviken, Ångermanland

130–131 Toften, Närke

132–133 Ristafallet, Jämtland

134 Björntjärn, Hälsingland

135 Vättern

136, 137 Dalarna

138–139 Kaxås, Jämtland

140–141 Bäckland, Ångermanland

142–143 Trystorps ekäng, Närke

144 Svartå, Närke

145 Söderomsjön, Hälsingland

146–147 Kulturreservatet Åsens By, Småland

148 Skierfe, Sarek, Lappland

149 Akkatjåkkå, Sarek, Lappland

150–151 Åkers styckebruk, Södermanland

152–153 Stora Hammarsundet, Vättern, 

  Närke

154–155 Kullens fyr, Skåne

156 Hidinge, Närke

158–159 Naturreservatet Trystorps Ekäng, 

  Närke

161 Kärkevagge, Lappland

165 Mellanfjärden, Hälsingland

166 Söderåsens nationalpark, Skåne

169 Hibo, Hälsingland

170 Hönö, Bohuslän

172–173 Laidaure och Sarek, Lappland

174–175 Kärkevagge, Lappland

176–177 Rapaselet, Sarek, Lappland

178–179 Abisko kanjon, Lappland

180–181 Norrfällsviken, Ångermanland

182–183 Långholmen, Stockholm

184–185 Hälsingland

186–187 Trekanten, Stockholm

188–189 Abiskojåkkå, Lappland

190–191 Hässleby, Närke

192–193 Norr Malma, Uppland

194–195 Trekanten, Hägersten, 

  Södermanland

196–197 Grödinge, Södermanland

198–199 Vinterviken, Stockholm

200–201 Torö, Södermanland 

202–203 Grödinge, Södermanland

204–205 Lien, Jämtland
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