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Et lavtrykk over Irland går med sakte fart mot øst. 

En høytrykksrygg fra Norge møter opp omtrent ved Røst. 

Og midt i mellom blir det kanskje litt urolig vær. 

I morra blir det snø og sludd og tåke her og der. 

I Snertingdalen blir det sikkert tjuge grader kaldt. 

Ved Skumsjøen er det klisterføre nesten over alt. 

På Gjøvik er det sørpe så dom vasser helt til knes. 

For øvrig er det vær og vind rundt Helgøya og Nes. 

 

På Biri er det gørra kaldt og temperatur’n er null. 

På Apelsvoll på Toten viser gradestokken tull. 

På Tobru er det surt og kaldt med mindre snø enn før. 

I Hunndal’n er det tipping og en masse kjeringrør. 

I Skansen er det føre helt til snøen er forbi. 

På Raufoss er det en som frøste vesletåa si. 

Fra Hovdetoppen meldes det om motvind nå og da,  

og gang på gang så er det no’n som blåser derifra. 

 

På Nygard var det vestatrekk med liten storm i blant, 

Men heldigvis så stilnet det da bryggerhuset brant. 

Og Nordvik kom til stede, men det var for lite vann. 

Så gikk han på med dødsforakt og tisse lite grann. 

Fra Fuglerud blir meldt om delvis sterk og kraftig vind. 

Til smøring under vesten brukes eksportøl og gin,  

og gjestene de slenger som en båt i vestavær. 

Og hjemtur’n går i bølgegang så vidt at båten bær’. 

 

Fra Lillehammer meldes det om tynn og dårlig is, 

Og brøytebil gikk nedenom og hjem for laber bris. 

Ved valget i oktober var det riktig dårlig vær, 

Og vestaværet feiet vekk en plante her og der. 

Ja kommunista blåste vekk og sistemann forsvant. 

Det er vel kanskje heldig at det blåser litt i blant. 

Men bare vent til våren, da er kanskje prøvens tid. 

Da blåser de i tåkelur til fortsatt kamp og strid. 

 



Om vær og vind og føre er det ikke mer å si,  

og Meisdalshagen greier resten bare han får tid. 

Om skyene er tunge kan vi ingen ting for det,  

Og ikke kan vi hindre at det regner skatter ned. 

Og Gerhardsen han blåser på den gamle kjente melodi: 

«Nå gjelder det for arbeidsfolk å henge mere i.  

Penger må vi ha for snart er Nasjonalhjelpa slutt». 

Og hermed er det slutt fra Meterologisk Institutt. 

 

Over til Folkets Hus! 

 


