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Del 2: "Close call in Kansas"

Af Kai-Asle Sønstabo
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Her fortsætter Kai-Asle's  be-
retning "Close call in Kansas". 
Første del der omhandler dagene 
fra onsdag 21. maj og torsdag 
22. maj 2008 blev bragt i Vejret 
nr. 117.

...Fredag skulle det gå løs igen 
i stort set samme område. Fra 
det vestlige Kansas og måske op 
til Nebraska. Strategien lå fast. 
Den her gang ville vi forsøge at 
holde hovedet koldt og blive i ét 
område.

Fredag den 23. maj
Dagen blev fuldstændig, som 
jeg havde håbet. Og så al-
ligevel ikke, for jeg fik mig 
nemlig endnu en meget alvorlig 
forskrækkelse. Men jeg fik 
også set og filmet tornadoer, 
og jeg oplevede det voldsom-
ste tordenvejr nogensinde.
Vi lagde ud fra Alma, Nebraska 
i øsende regnvejr og 15 graders 
varme. Her var der i hvert fald ikke 
noget at komme efter.

Vi kørte et par hundrede ki-
lometer mod syd/sydvest, hvor vi 
forventede, bygerne ville poppe.
Vi havde som sagt aftalt ikke at 
gentage gårsdagens fejl med bare 

at køre frem og tilbage mellem 
bygerne, men i stedet holde 
os nord for dem og tage imod 
dem og så lade dem fortsætte 
nordpå. De holdt samme fart 
som dagen før. 50-80 km/t.
Regnen blev snart afløst af 
stratussuppe og tåge. Men 
ifølge Baron-systemet, ville vi 
snart komme ud i et mere klart 
område.

Vi nåede ned til Wakeeney, 
Kansas, hvor vi dagen før måtte 
søge tilflugt på en tankstation. 
Her så vi nogle af de mange 
skader, tornadoen havde 
anrettet, se nedenfor og på 
næste side.



side 2  •  Vejret, 118, februar 2009 Vejret, 118, februar 2009 •  side 3

Kort før Oakley, Kansas, klarede 
det op, og vi så en celle poppe i 
løbet af få minutter.

Den voksede sig lynhurtigt 
stor og blev snart tornado-
warned. Vi var fristede til at 
følge den og forsøgte da også 
lidt, men så snart man forlader 
motorvejen, er der ikke andet end 
elendige markveje.

Derfor opgav vi. For der blev 
ved med at dannes byger syd/
sydvest for os. Så vi skulle bare 
blive hængende.

På en tankstation langs I-70 
mod vest mødte vi nok en gang 
Tony Laubach og Tim Samaras. 
Vi hilste og stod og snakkede, da 
alle pludselig drønede af sted! De 
havde fået kig på en lille isoleret 
celle, der var poppet op syd for 
os.

Vi slugte noget frokost og satte 
også kursen mod cellen. Den så 

lovende ud, og så var den isoleret.
Vi nåede byen Quinter, Kansas. 
Strålende solskin blev hurtigt 
afløst af mørke, truende skyer. 
Og på Baron-systemet så vi, at 
de områder af skyen, hvor der 

var rotation, ville gå lige ind 
over byen. Vi kunne ikke nå 
at komme væk, så vi kørte ind 
på en tankstation og ventede.
Tornadosirenerne gik i gang, 
og pludselig lige foran os blev 

Vi passerede flere ødelæggelser fra torsdagens tornado beskrevet i Vejret nr. 
117.

En celle vokser sig stor...
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der dannet en tornado. Og 
den havde kurs lige imod os. 
Til sidst var vi nødt til at flygte. 
Skyerne lige over os roterede, 
og det var ikke outflow. Bygen 
have endnu ikke passeret.
Vi forlod den celle og skyndte 
os videre østpå. En ny celle 
var på vej op. I dag gjorde 
vi det helt rigtige. Vi mødte 
bygerne og lod dem passere 
og tog så imod den næste. De 
lå jo som perler på en snor.
Vi behøvede ikke køre ret langt 
væk fra Quinter. Næste byge 
var lige over os, så vi holdt ind 
på endnu en tankstation. Her 

lynede og tordnede det, som 
jeg aldrig før har set eller hørt 
mage. Tordenskraldene var så 
kraftige, at man kunne mærke 
trykbølgen på sin krop. Og de 
lød nærmest som eksplosioner.
Vi spejdede. Ifølge Baron-
systemet var rotationen meget 
tæt på os. Udsynet var ikke 
optimalt, så vi trillede lidt væk 
fra tanken, og dér, lige foran os, 
stod den smukkeste tornado, 
jeg nogensinde har set, ude på 
marken. Kun få hundrede meter 
væk (se næste side).

Først holdt vi stille og 
beundrede den. Jeg ville så gerne 

ud af bilen og stille mit stativ op, 
så jeg kunne få taget en masse 
billeder. Men det sagde Marc 
nej til, da vi befandt os under 
selve mesocyklonen. Der kunne 
når som helst dannes tornadoer 
andre steder omkring os, så 
det var alt for farligt. Derfor var 
betingelserne for at fotografere 
ikke optimale. Men vi nød synet 
af den voksende tornado, der på 
et tidspunkt flåede både træer 
og forhåbentlig ubeboede skure/
hytter op fra jorden.

Vi fulgte tornadoen, så 
længe vi kunne. Men vejene 
blev til mudder, og vi turde 
ikke tage nogen chancer. Det 
er betingelserne, når man 
chaser herude på bøhlandet.
Vi hørte senere, at tornadoen 
var blevet til en EF4, altså den 
næstkraftigste ifølge Fujita-
skalaen. Den havde smidt både 
person- og lastbiler ind på 
marker. Desværre var der også 
omkomne.

En ny celle var på 
vej op længere østpå i 
området omkring byen Ellis.
Her holdt vi ind på nok en 
tankstation og drøftede, om vi 
skulle fortsætte og komme på 
afstand af supercellen. Men vi 
brugte for lang tid, og det var 
en stor fejl!

Bygen bevægede sig så 
hurtigt, at vi pludselig ikke havde 
noget valg længere. Det var ved at 
blive mørkt, og det ville være både 
dumt og farligt at køre af sted nu.
Samtidig råbte personalet inde fra 
tankstationens butik, at hvis vi 
ville søge tilflugt derinde, skulle vi 
gå ind nu, da de ville låse dørene.
Sikkerheden kommer altid i 
første række, så vi gik indenfor. 
Her blev vi gennet ind på flere 
forskellige toiletter, da de lå i 

Beklager den manglende skarphed. Svære betingelser...men tornadoen kan 
anes.

Masser af rotation tæt ved jorden...
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midten af bygningen. Altså ingen 
ydervægge. Vi var vel omkring 50 
personer, der blev fordelt på tre 
toiletter. Vi stod 22 personer som 
sild i en tønde på et almindeligt 
toilet med et lille bad.

Stemningen var en smule 
anspændt. Der var også chasere 
fra San Diego, som i starten 
havde internetadgang og dermed 
radarbilleder. Og jeg kunne ved 
selvsyn på deres computer se, 
at rotationen i bygen havde kurs 
lige imod os.

Men så røg forbindelsen, og 
så gik lyset...

Alle begyndte at ringe 
til venner og familie, og 
jeg tænkte, at det var alvor.
Og, indrømmet, jeg blev en 
kende urolig. Man står der i 
buldermørke og aner ikke, om 
man er købt eller solgt.

Jeg fandt telefonen frem og 
ringede hjem til min kone. Jeg 
havde ikke talt med hende 
hele dagen. Egentligt tåbeligt 
at gøre hende bekymret, men 

man vidste aldrig. Alle de andre 
gjorde det jo… Det fik vi snakket 
om, da jeg kom hjem!

Minutterne slæbte sig af 
sted, og tankerne for gennem 

Den smukkeste tornado åbenbarede sig....

Den hvide prik er os. Bygen har kurs lige imod os! Og der er kraftig rotation i 
den! Shearmarkers på 115 mph (184 km/t).
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hovedet på mig. ”Hvordan mon 
det føles?” ”Er det virkelig dét?”
Lidt efter forlød det heldigvis, 
at tornadoen var passeret lige 
vest om byen, så vi forlod 
alle toilettet, synligt lettede.
Vi nåede dog kun lige rundt 
om hjørnet, før vi blev gennet 
tilbage igen. En ny tornado 
var blevet spottet lige syd for 
byen. ”Åh nej. Ikke nu igen!”
Vi stod atter godt klemt sammen 
og ventede. Denne gang kunne 
man tydeligt høre, at der var 
noget på vej. Det buldrede, og 
det var ikke torden. Udenfor 
blæste det voldsomt, men 
tornadoen gik, heldigvis for os, 
øst om byen. Endnu en gang slap 
vi med skrækken.

Da der blev givet grønt 
lys, havde vi fået at vide 
fra Paul hjemme i Florida, 
at der umiddelbart ikke var 
mere på vej, så vi gik ud.
Så råbte de, at en tredje tornado 
var på vej. De andre chasere 
havde nu forbindelse og 
kunne se, at det ikke passede.
Så vi takkede personalet for et fint 
stykke arbejde og forlod tanken.
Vi chasede endnu en celle 
bagefter lige sydøst for 
McPherson i Kansas. Men 
klokken var nu mange, og vi 
var dødtrætte og ganske godt 
tilfredse med dagens resultat.
Vi tjekkede ind på Best 
Western i McPherson, Kansas, 
i et forrygende uvejr. Bygerne 
havde lagt sig på linje og 
dannet en såkaldt squalline.
Så jeg ankom drivvåd og fuld-
stændig udmattet til motellet.

Og således gik nok en 
dag, hvor jeg fik fuld valuta 
for de penge, det forlænge-
de ophold her kostede mig. Godt nok en noget betænkelig chaser i brusekabinen...
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Lørdag den 24. maj
Dagen begyndte sløvt. Vi sov 
alle længe. Navnlig de seneste to 
dages chase havde sat sine spor. 
Men jeg kunne også mærke, at 
jeg snart havde været på farten 
i tre uger.

Jeg stod op ved nitiden og 
begyndte at skrive min blog fra 
den foregående dag færdig. Ved 
ellevetiden kom Marc forbi, og vi 
kiggede på modellerne og SPC’s 
udsigt. 

Nogle pegede på South 
Dakota og Nebraska som et 
lovende target area. Andre 
modeller havde virkelig gode 
værdier, det vil sige cape, lifted 
index og shear, et stykke nede i 
Oklahoma. Vi sad og drøftede, 
hvad vi skulle gøre. 

At køre nordpå var for usikkert 
og ville efter alt at dømme ende 
med bygelinjer, der var svære at 
chase. Desuden ville vi skulle 
køre meget langt.

Til sidst blev vi enige om 
at køre sydpå i håb om, at en 
isoleret supercelle ville poppe op. 
Der var capeværdier på helt op 
til 5000! Det er ekstrem ustabil 
luft. Bygerne skulle dannes i et 
såkaldt outflow boundary. Det 
vil sige udstrømmende luft fra 
nattens bygesystem, der nu lå 
langt mod øst. Imponerende 
mekanisme.

På Baron-systemet kunne vi 
se en enlig celle poppe op lige 
syd for Enid, Oklahoma. Det var 
lige det, jeg altid har drømt om. 
En isoleret supercelle!

Vi susede sydpå. Bygen 
udviklede sig hurtigt og 
blev snart både severe- og 
tornadowarned.

Til forskel fra de foregående 
dage bevægede den sig langsomt, 
kun 20 mph (30 km/t). Altså en 

ideel byge at chase.
Længe før vi nåede ned 

til bygen, kørte vi ind under 
ambolten. Toppen var 
backsheared (bagudbøjet) som 
følge af den nærmest eksplosive 
updraft, altså opadgående 
luftstrøm, inde i bygen. Derfor 
bredte ambolten sig langt ud 
til siden. Den var enorm og 
imponerende flot.

Vi tankede op, og jeg fik skudt 
et par billeder af et af de tårne, 
der skød til vejrs.

Vi fortsatte mod byen 
Douglas. Paul nowcastede 
hjemmefra og kunne på en 
anden radar bekræfte det, vi 
så på Baron-systemet. Der 
var formentlig en tornado på 
jorden.

64 tornadoer blev der registreret den 23. maj 2008.

En isoleret supercelle...med et tårn der skyder til vejrs.
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Og ganske rigtigt. Få 
kilometer uden for Douglas så vi 
rotation, der hurtigt blev til flere 
tornadoer.

Vi forsøgte at komme tættere 
på, men vejen var for mudret. Det 
er ikke her, man skal sidde fast i 
mudderet.

Vi chasede videre omkring 
byerne Perry, Orlando og 
Stillwater, hvor vi så op til flere 
tornadoer (billeder på næste 
side). Nogle blev rainwrapped. 
Det vil sige, at de blev indhyllet 
i regnen. Andre var tydeligere, 
men de var kun på jorden i kort 
tid, før de forsvandt igen.

Supercellen var så betagende 
smuk, at man kom til at føle sig 
helt lille. Utroligt, hvad luft i 
bevægelse kan afstedkomme. 
”Det er dynamikken i højden”, 
var der engang en, der sagde.

Vi chasede stort set den 
samme supercelle hele dagen. 
Der begyndte dog at poppe et par 
celler op syd og vest for den.

Det var helt utroligt, hvor 
mange chasere, yahoo’s (lokale 
bønder) og politi, der var på 
vejene. Jeg har aldrig oplevet 
noget lignende. Man skulle 
virkelig holde tungen lige i 
munden, mens man kørte. Foran 
huggede folk pludselig bremserne 
i og sprang ud af bilerne med et 
kamera i hånden!

Blandt de mere seriøse chase-
re er der en række uskrevne regler. 
En af dem er, at man viser af i god 
tid, trækker helt ind i rabatten ved 
siden af vejen og lader være med 
at åbne døren, før man har set 
sig ordentlig for (se billede næste 
opslag).

Vi ligger lige øst for supercellen, der 
bevæger sig med 17 mph mod ØNØ.

Beklager den manglende skarphed! Ikke nemme betingelser.

En rotation, der hurtigt blev til flere tornadoer...
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De her lokale fjolser bakkede 
pludselig ud på vejen eller 
åbnede døren lige foran os. I 
øvrigt spærrede politiet flere veje 
af, mens bygen og tornadoerne 
passerede. Kun presse og 
meteorologer fik lov til at passere. 
Så vi kom igennem, da vi jo er 
’vejrfolk’. Det skal dog også lige 
siges, at Marc kort før årets chase 
fik sin bachelor i meteorologi, så 
helt ved siden af var det ikke. 

Vi fortsatte chasen i samme 
område. Det var en dejlig 
afslappet chase for en gangs 
skyld. Vi kunne stoppe, stige 
ud, tage billeder og filme. Når 
så nedbøren indhentede os, 
rykkede vi bare lidt østover. 
Det er ikke ligesom hjemme i 
Danmark, hvor man lynhurtigt 
får våde fødder. Her er der meget 
langt til havet.

Alt i alt blev det til seks 
tornadoer. I går så vi fire. Så 
ti tornadoer på to dage. Ikke 
værst. Jeg må siges at have 
fået fuld valuta for pengene. 
De chasere, der satsede på 
Nebraska, oplevede et såkaldt 

Vi chasede afslappet videre omkring byerne Perry, Orlando og Stillwater...

Supercellen var så betagende smuk, og man kom til at føle sig helt lille...
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”blue sky bust”. Det vil sige, 
at himlen forblev blå. Intet 
udviklede sig. Og de tog i stedet 
på sightseeing. Men sådan kan 
chasing også være. Vejret er en 
foranderlig størrelse.

Hen under aften skulle vi 
begynde at tænke på at komme 
nordpå mod Kansas City, der 
ligger på grænsen mellem 
delstaterne Kansas og Missouri. 
Herfra skulle Marc og Sarah flyve 
hjem til Florida, og jeg skulle flyve 
til København via Chicago. Og 
denne gang var den god nok. Jeg 
skulle hjem! Lavtrykket var ved at 
fyldes op, jeg savnede familien, 
der var gået tre uger, og jeg var 
godt tilfreds med udbyttet.

Klokken var elleve om aftenen, 
og der ventede os en 450 km lang 
køretur. Forventet ankomst: 3 om 
natten! Heller ikke det døgn blev 
det til særlig meget søvn.
Jeg trængte godt nok til at sove 
mere end fire timer i døgnet.

Vi ankom dødtrætte til 
motellet i Kansas City, hvor 
vi sluttede af med en kold øl. 
Da klokken var halv fem om 
morgenen sagde vi farvel til 
hinanden. De skulle rejse tidligt 
samme dag, mens jeg kunne 
sove helt til klokken halv ti!

Ekstrachasen var dermed slut. 
Var det så dét værd? Mon ikke!! 
De tre dage, torsdag, fredag og 
lørdag, oversteg i den grad mine 
forventninger. Jeg var igennem 
hele følelsesregistret: forfærdelse, 
frygt, frustration og fascination. 
Jeg så flotte skyformationer, 
heftige tornadoer, store hagl, 
imponerende lyn, og jeg fik selv 
at føle, hvordan det er at være 
den jagede. Så det var bestemt 
det hele værd.

Afslutningsvis skal det siges, 
at tornadosæsonen 2008 gik hen Utrolig flotte skystrukturer på supercellens forkant.

Store og hyppige lynudladninger...

Man trækker helt ind i rabatten ved siden af vejen og lader være med at åbne 
døren, før man har set sig ordentlig for.
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og blev en af de mest voldsomme 
nogensinde. Til midten af oktober 
havde man registreret omkring 
1600 tornadoer. Rekorden fra 
2004 lyder på 1817 tornadoer. 
Men året er ikke forbi endnu, så 
der er stor sandsynlighed for, at 
den falder.

Desværre har det voldsomme 
tornadoår også kostet 123 

mennesker livet. Alene I de sidste 
par uger i maj blev der dannet 
mere end 200 tornadoer. Og så 
tidligt som i februar omkom 55 
mennesker under ”Super tuesday 
tornado outbreak”.

Så mange var ordene. 
Her stopper min beretning.
Der er flere billeder og videoklip 
på: http://stormhunt.org.

Ny wallcloud er ved at dannes, Man kan blive ved....men man skal også videre....

På næste side nederst: En meget træt 
og mæt chaser holder stadig øje med 
radaren.

På næste side øverst: 13 tornadoer den 
24. maj 2008.

I en afslappet chase er der masser af stop,, stigen ud, knipsen af billeder og filmen....
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