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Sjónvarpsveðurfréttir 3. janúar 1983 kl. 20:25

Gott kvöld og gleðilegt ár. Dálítil skil þokuðust inn á landið í dag 

[Íslandskort kl. 18]

Ég vildi nú gjarnan að það hætti að snjóa, en það snjóar víst þó ég sé á móti því -> 
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Talsvert slagviðri var á undan skilunum hér vestanlands og er eru leifar þessa 

slagviðris á Suðausturlandi og nokkur strekkingur sumsstaðar fyrir norðan. Á 

eftir skilunum er hins vegar nánast logn og ýmist él eða snjókoma. Allnokkur 

úrkoma hefur verið í dag á Suður- og Vesturlandi, langmest þó 18 mm í 

Kvígindisdal og er rétt að minna vegfarendur á snjóflóðahættu á Vestfjörðum –

einkum sunnanverðum og norðan til á Snæfellsnesi. Hiti fór víðast hvar yfir 

frostmark í dag en nú er kólnandi aftur. Ég vildi nú gjarnan að það hætti að 

snjóa, en það snjóar víst þó ég sé á móti því -> 
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[Atlantshafskort kl. 12]  Mjög víðáttumikið lægðasvæði er nú í námunda við landið. 

Móðurlægðin er í háloftunum ...

fyrramálið ef af verður. Lægðin við Nýfundnaland fer nú mjög vaxandi ->
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Mjög víðáttumikið lægðasvæði er nú í námunda við landið. Móðurlægðin er í háloftunum 

rétt vestan við Suður-Grænland. Kringum hana ganga svo tvær gerðir af lægðum, önnur 

köld, eins og þessar lægðir hér, fullar af éljalofti, vindstrengjum og hægviðri á milli. 

Aðalvindstrengurinn við þessar lægðir hér er sunnan við þessi smáskil. Þar var skip nú 

síðdegis með vestan 11 vindstig. Hin lægðagerðin sem móðurlægðin getur af sér eru með 

hlýju lofti. Þessar lægðir eru mjög krappar og kringum þær eru mikil illviðri. Tvær lægðir af 

þessari gerð eru á kortinu, önnur hér, nánast fullþroska og verður ekki verri, en hin er um 

það bil að fæðast suður af Nýfundnalandi. Lægðin við Færeyjar hreyfist norðnorðaustur og 

hefur ekki bein áhrif hérlendis en gæti haft óbein áhrif þannig að hvesst gæti af vestri á 

landinu og þá einkum austanlands þegar hún er komin hjá. Þetta yrði síðla nætur eða í 

fyrramálið ef af verður. Lægðin við Nýfundnaland fer nú mjög vaxandi ->
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[Atlantshafskort kl. 18 daginn eftir] - ekki er enn ljóst hversu djúp hún verður eða 

hvar nákvæmlega hún fer, þó ...

... breytinga að vænta á veðrinu þannig að þessum hálfgerðu skaviðrum linni. ->



03/03/2015

- ekki er enn ljóst hversu djúp hún verður eða hvar nákvæmlega hún fer, þó er 

líklegast að hún fari rétt suðaustan við land, með tilheyrandi veðrabrigðum, á 

miðvikudag. Hvað síðan gerist er ekki heldur fullljóst, en varla er þó breytinga 

að vænta á veðrinu þannig að þessum hálfgerðu skaviðrum linni. ->
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[Íslandskort kl. 18 daginn eftir] Í fyrramálið ætti að verða vestanátt um land allt, 

sums staðar strekkingur, einkum á Austurlandi, með éljum á Suður- og Vesturlandi 

og sums staðar fyrir norðan, síðan dregur úr vindi. 
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era-interim mánudag 3. janúar 1983 kl. 12

L
L
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era-interim mánudag 3. janúar 1983 kl. 18

L
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noaa – Dundee 3. janúar 1983 kl. 15:12
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era-interim mánudag 3. janúar 1983 kl. 12
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era-interim þriðjudag 4. janúar 1983 kl. 12

L
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Fyrirsögn úr Tímanum 5. janúar 1983

Aftakaveður á höfuðborgarsvæðinu í gærmorgun:
VANBÚNAÐUR BIFREIÐA OLLU MIKLUM VANDA

„Guðsmildi að ekki varð mannskaði," segir lögreglan

Aftakaveður, sem betur fór reyndist ekki mannskaðaveður, skall á,

á höfuðborgarsvæðinu í gærmorgun, eða nánar tiltekið kl. 8.07. Gerði linnulausa 

stórhríð og fárviðri hið mesta, þannig að hvorki - sá útúr augun, né náðu menn 

öndinni. Eru menn almennt á einu máli um það, að þeir muni ekki eftir því að 

þvílíkt stórveður hafi skollið svo fyrirvaralaust á, sem gerðist í gærmorgun.
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http://brunnur.vedur.is/pub/bolli/tmp/tj/

08:00 17002 9999 26RESNSH 3CU016 M03/- 963

08:20 26029/45 0100 39BLSN 9xx001 M03/- 963 [SPECI]

09:00 25032 0100 39BLSN 94TH 9xx000 M05/M09 963

10:00 25041 4000 39BLSN 9xx005 M04/- 962

11:00 25037 7000 39BLSN 8CB012 M04/- 970 

12:00 23033 3000 86XXSH 38BLSN 3CB008 6CB025 M05/M10 971

Metar BIRK

stöð   ár      mán  dg      klst      hiti       átt       f          fx        fg

1       1983    1       4       3       -4.5 150      2.1     3.6      4.1

1       1983    1       4       6       -5.7 70      2.1     2.6      3.1

1       1983    1       4       9       -5.3 220    21.6    22.1    28.8

1       1983    1       4       12      -4.9    200    18.5    20.6    33.5

1       1983    1       4       15      -5.2    200    8.2    17.5    23.2

1       1983    1       4       18      -5.1    170     4.6      9.3    11.8

1       1983    1       4       21      -4.5    180     5.1      8.2    10.3

1       1983    1       4       24      -5.5    130     2.6      5.1      6.2

synop
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H

era-interim miðvikudag 5. janúar 1983 kl. 12

927 hPa
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Og ári síðar : era-interim miðvikudag 4. janúar 1984 kl. 12
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Endir – hafið þökk

Þakka Bolla P. sérstaklega fyrir kort frá era40/era-interim


