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Den lille rejsegruppe. I baggrunden 50 km væk fødes en “dryline supercelle”. Nær Dodge City, Kansas.

Thomas Dolmer
Nielsen tilbragte for
nylig to uger i USA på
jagt efter kæmpe tordenskyer. En på samme tid smuk og dramatisk oplevelse

Uvejr nær Sonora, Texas. Kort forinden var Thomas og kæresten Mai-Britt fanget i byge af kæmpehagl.

Når vejret går amok

Af Frederik Stage,
Rejsefotos: Thomas D. Nielsen &
Mai-Britt Hansen
BIDT AF VEJRHANEN Ved Sjælsø
Vænge bager solen ned over
de gule teglstensbelagte rækkehuse og breder almindelig
sommeridyl i forhaverne, hvor
blomster og buske rænker sig i
forårsvejret.
Men i køkkenet i det ene hus
sidder en 41-årig mand denne
dag og fortæller avisen om sin
hobby, der handler om alt andet end sommersol og lammeskyer. På dørskiltet står der
Thomas Dolmer Nielsen, og
hobbyen er ‘vildtvejrsjagt’ eller blot ‘stormchasing’, som afslører hobbyens amerikanske
ophav. En fritidsbeskæftigelse,
der i starten af maj bragte ham
og kæresten, Mai-Britt Nielsen, til det berygtede ‘Tornado
Alley” i USA. Et område i midtvesten, der på særlige tider af
året hjemsøges af helt særlige
tordenskyer, de såkaldte “su-

Smuk, men dødelig. Supercellen ‘skudt’ få timer før den fødte tornadoen, der smadrede byen Greensburg, Kansas.

Thomas Dolmer Nielsen og Mai-Britt Hansen kigger billeder. Smilet er i dag tilbage efter en dramatisk,
men smuk tur.
Foto: Connie Arnfred.
perceller”, der til tider udvikler
sig til altødelæggende tornadoer, der har givet området
dets navn. For når det er tornado sæson i USA, er det også
jagtsæson for tusindvis af ‘cha-

sere’ som Thomas Dolmer Nielsen, der i bil bevæbnet med
computere, politiscannere og
radarer kører landevejene tynde for at opleve stormvejret på
nærmeste hold.
Personligt var turen nummer to til Tornado Alley for
Thomas Dolmer Nielsen, der
siden barns ben har været
dybt fascineret af meteorologi
i almindelighed og vildt vejr i
særdeleshed.
“Mange kan slet ikke forstå,
at jeg ønsker at opsøge det
dårlige vejr, der, hvis man er
dumdristig nok, i yderste fald

kan være direkte farligt. Men
personligt nærer jeg dyb respekt for det og er ikke på jagt
efter adrenalin.”
“I stedet er jeg på jagt efter
at se og fotografere de særlige
og utrolig smukke formationer, som supercellerne skaber,” bedyrer han.
En påstand, han med rolig
hånd gennem hele samtalen
dokumenterer med stribevis
af natur- og landskabsbilleder
garneret med særprægede,
smukke og til tider dramatiske
skyformationer.

Dejligt hus med fri udsigt i Birkerød

Malermester

Fyrrebakken 15. Birkerød.

Tommy
Hansen

Men netop det dramatiske element af at jage superceller på
op til 50 km’s størrelse kom
Thomas Nielsen til at opleve
på nærmeste hold under turen
til USA.
Første gang allerede efter et
par dage, da en supercelle
ændrede retning, og fangede
ham og kæresten Mai-Britt’s
bil midt på landevejen i en
haglbyge med hagl så store
som golfbolde, husker Thomas Dolmer Nielsen.
En oplevelse, der betød, at
Mai-Britt de næste dag tog fri

Kontakt ejer: 29 43 33 47

Højtbeliggende enfamilieshus med fri
udsigt over Vaserne. Grund på 1576
m2, som grænser op til fredede arealer. Bolig- og erhvervsareal: 206 m2.
Kælder på 88 m2 over terrænniveau.
Sælger træffes hverdage kl. 10-12 og
13-15 på tlf. 33 14 84 81 samt alle
dage kl. 10-18 på tlf. 26 13 05 04.
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“Tornado on the ground”

fra jagten, mens han selv tog
ud med en anden rejsefælle.
Men havde haglvejret været
dramatisk, skulle en sand tragedie snart vise sig at blande
sig i fotosafarien.
“Jeg var ude med en anden
dansker et sted i Kansas, hvor
en supercelle havde dannet
sig. Selv var vi på god afstand
af den, og da mørket var på vej,
var vi begyndt at tænke på at
vende snuden hjemad til den
by, hvor Mai-Britt opholdt sig,”
husker Thomas Dolmer Nielsen.
Men pludselig lød meldingen “tornado on the ground”
over radionen.
“Vi forsøgte at køre tættere
på supercellen og måske få et
glimt af selve tornadoen. Men
kort efter måtte vi stoppe ind
og tanke, og da vi genoptog
jagten, kunne vi se, at tornadoen var krydset hen over den
vej, vi kørte ad nogle kilometer
længere fremme.”
Da bilen senere nåede
krydspunktet, gik dramaet for
alvor op for Thomas Dolmer
Nielsen og kammeraten.
“Vejen var spærret med
pigtråd fra markerne, og da
jeg så til siden, kunne jeg se
gennem mørket, hvad der må
have været tre, fire huse,” forklarer Thomas Dolmer Nielsen med tydelig respekt for
oplevelsen.

Ren katastrofe
I minutterne og timerne efter
blev omfanget af tornadoen
kendt for alle. Den var blevet
målt til en F5, den voldsomste
type tornado, og havde trukket et dødbringende spor gennem landskabet og ramt midt
gennem landsbyen Greensburg med 1.600 indbyggere:
Halvfems procent af byen blev
jævnet med jorden og otte
mennesker omkom.
“Det var meget forfærdeligt
at opleve så tæt på, og stemningen vendte sig hurtigt i lejren fra begejstring over at opleve et spændende fænomen
til dyb medfølelse med de lokale.”
Orkanen betød samtidig at
Thomas Nielsen og Mai-Britt
Hansen, der befandt sig i en by
på den anden side, ikke kunne
komme i kontakt med hinanden, da al telefoni var afbrudt.
“Det er klart, at der var lidt
spænding på. Så i de næste
dage tog vi lidt fri sammen,
selv om jeg må indrømme, at
det endnu kriblede lidt for at
komme på vejene igen,” lyder
det smilende fra Thomas Nielsen.
Interesserede kan lære mere
om livet som chaser, USA-turen og supercellerne på Thomas Dolmer Nielsens hjemmeside på www.stormchaser.dk

