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– Vi har haft det så kallt, vi har inte haft en enda plusgrad på hela vintern. Det är alltid en grad 
kallare här än i Börtnan, säger Ann-Kristin Wikström i Orrskäret tre mil väster om Bräcke.

När hon på den digitala inne- och utetermometern tryckte fram nattens lägsta temperatur så 
visades det minus 39,5 grader på displayen.

Ytterligare en läsarbild till ÖP:s 72063 visade samma kyla, som dock var nästan tre grader mildare 
än tisdagsmorgonens 42,3 minus i Storvallen söder om Storlien som Niclas Persson berättade om.
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I ett e-brev berättar Gunhild Claesson från Vemdalen om den strängaste kylan hon varit med om. 
Det var i slutet av 1970-talet, kanske i årsskiftet 1979 – 1980 som det var minus 48 grader i 
Vemdalen och hela 52 minusgrader i Hede.

De turister som besökte Västra Härjedalen för att fira nyår slog på ugnar, bastuaggregat och annat 
som gav värme – och så blev det strömavbrott.

Hon berättar också om den längsta kalla perioden i Jämtlands län i modern tid, åtminstone efter 
vintrarna under Andra världskriget, 1986 – 1987.

– Det började i mitten av november och slutade först med vecka 10 i mars.

Gunhild Claesson skriver att det mestadels under den perioden var kallare än 35 minusgrader.

– När det var minus 25 tyckte vi här i Vemdalen att det var varmt.

Bland SMHI:s väderstationer i Jämtlands län så var det den i Sveg som visade den allra lägsta 
temperaturen under natten mot onsdagen, minus 38,8 grader. Det var 1,2 grader kallare än natten 
före.

Naimakka, Sveriges nordligaste bebodda plats, slog köldrekord för säsongen med minus 42,0 
grader, drygt en grad lägre än det var i Gielas i södra Lapplandsfjällen under natten mot tisdagen.

I Gielas hade temperaturen sjunkit, till minus 38,9 grader.

I länet följdes de 38,8 minusgraderna i Sveg av 37,7 i Lillhärdal, och 37,4 i Börtnan och i Hoting.

Har du varit med om kallare temperaturer så skicka ett sms eller mms till 72063.

Enligt SMHI är blidväder på väg in över södra och mellersta Sverige. Ökad molnighet ska mildra 
temperaturerna i Jämtlands län och övriga Norrland.

 Ingmar Reslegård 063-161624 ingmar.reslegard@op.se 
Stäng

 

Senaste nytt i sportens värld.

 

Skicka nyhetstips till oss!

 

De lokala företagen.
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Kolla in konkurrenten

 

Tidningen som PDF 

Få reda på senaste  
nytt - var du än är

 

ÖP i mobilen 

Få reda på senaste 
nytt - var du än är

 

ÖPs RSS-feed 

Prenumerera på nyheterna i din RSS-läsare

 

Östersundstidningar 

Kyrkgatan 52, 831 28 Östersund  
info@ostersundstidningar.se

BESÖKSADRESS 

Biblioteksgatan 15, Östersund 
Telefon: 063-161600
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