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En av f ördelarna me d POI,ÄRFROI'{T är
att aan kan ta fran cen och få en
stunds njutningsfull och informa-
tiv läsning om vädret skulle hind-
ra något planerat uteliv, och som-
maren som gått har ju givit åi; skii-
liga sådana til1fäl1en, Ja, vissa
vi11 til1 oeh med gå så långt soa
at t hävda att de t j-nte varit någon
sonamar i år, Sådana rykten kan dock
PF eff ektivt avliva genora att pre s-
entera sommarvädret, Och det är
klart, i jämförelse med höstvädret
son Septenber givit oss bi.a. här
i Norrköping, f ramstår somrnaren son
en fornlig orgle i sol och värme.
Tiden mellan hägg och syrdn brukar

man kunna lita på och vid Cen tiden
gick 11:e NI/n'{ av stapeln med premlär
f ör Nomköping som möte splat s.
Mötet bjöd sorn vanligt på en nängo

intressanta föredrag inom flera o-
lika områden, dock inte alla vilket
T,ars Ag i sitt inledningstal peka,ie
på.
Tyvärr kan ju inte aIIa oe itaga i-

d.essa mötenl och f ör att alla nl
som inte kunde komma ändå skall få
ta de1 aY föredragen kommer PF att
kortfattat presentera en de1, där-
emot kan vi tyvärr inte avhjäipa
den andra delen som är nästan vik-
tigare vid dessa nöten. I'Iänligen
nöjligheten att träffa och prata ned
kolleger i de and.ra nordiska }änd-
erna n o ch då inte nö dvändigtvi s oin

meteorologi . Spe ciel-lt vikt igt är
d^etta för de meteorologer son inte
tillhör den vanliga gruppen av
mötes- och konferensdeltagare.
Hur det kunde gå till föru i tlden

på möten berättar Anders Ångströn
i detta nunmer, där vi också får en
inblick i ett sätt att gör'a lång-
tidsprognoscr. Under NMli utökades
föredraget med en prognos för resten
av somrnaren o ch här t ar llenrik Vo ld-
borg ckiansen att ut sätta sig f ör kri-
tlk genom att ge en prognos för vin-
tervädret.

Inom byggnad"sindustrin kan de, om
vädre t skulle rrara otrevli-gt , int e

krypa in o ch läsa POLARFROIIT . Det ta
beroende på att de inte är prenuae-
ranter på tidskriftenr men också
att de förlorar en nassa pengar.
Hur man skulle kunna hjä}pa bygg-
industrin med en avpassad väder-
service att kunna planera effek-
tivare vi-sar en blivande ekonom
som behandlar det i en examensupp-
sat s. Denna pre senteras i PF .
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GrdtrffiKffiffidem harordet
Det el-ft.e Nordiska lt{eteorolog-
mötet i Norrköping samfaae fteia
f :O Teltagare under en solig
varm vecka. Det viktigaste,
som oftast under iconferenser
var de kont.akter som knöts och
de möjligheter som bjöds att
konferera med kollegor på andra
håll. Föredragen spände över de
flest,a områden och återspeglar
vad meteorologer nu mest sysslar
med inom Norden. Ska man göra
en prognos över vilka ämnen som
kommer att tas upp i Helsinki
I9B0 blir det förstås Eurocent-
rets produkLer, men sannolikt
också bildskärmsterminaIsystem,
klimatändringar, energiproduk-
tion, lniI jömeteorologj- " De f l esta
f öredragen f inns i safirmandrag i
det NMM-häft.e som delades ut titl-
deltagarna " (Ett fåtal ex finns
att beställa av intresserade).
Några av föredragerl kommer frarn-
över at.t t,as in i Polarf ront, i
regel då förkortffiar
redan i detta nllmmer med Lars Ag,
Svante Bodin och Åsrnund Rabbes
bidrag plus en summering av den
intressanta slutdiskussionen"

At.t meteorologer lever länge och
bevarar sin vj-talitet har vi ju
märkt genorn Anders Ångström och
CarL Johan östman. Ytterligare
en meteorolog, professorn i Upp-
sala Hirding_Köhlgl har fyllt
90 år lMar i honom en
tred j e hg_{ersqqdlem av $MS "

SMS mötesverksamhet startade 2
sept på sjöfarts-
verket. Ytterligare minst två
möten arrangeras före jul. Under
NMI{ redovisade f lera f inska de l-
tagare dess avancerade automati-
ska observations- och varnings-
program för vägtrafiken. Nästa
möte ska ta upp synpunkter på
svenska förhållanden. Vägin-
stitutet i Linköping och prognos-
tiker på SMHI deltar. 9 november
i Norrköping.

I december tar vi upp atmosfärisk
eiektricitet titi behandling i
ffiec i Stockholm. under
året har flera allvarliga blixt-
nedslag skett i Sveriger €n familj
dödades när de tagit skydd mitt i
skogen. Fjällvandrare har råkat
illa ut. Flygplanet Viggen har
råkat ut för flera haverier och
nu i höst dödades flera mlzskoxar
i Norge. Så bered er på en laddad
kväll på observatoriekullen. Och
täs gärna artikeln om den trotig-
aste åskteorin i Polarfront nr L2.

Fritz Larsson

Htt-utNG KöHLER 90 An

I år har tre stora meteorologer
firat 90-års dag, i våras
C-J ös tman och Anders Ängs trör,'
och nu i septernber Hilding
Köhler, Köhler är född på den
molnrj-ka västsidan av Sydsvenska
Höglandet. Detta kan möjligen
ha påverkat hans f orsknings j-n-
sats, Köhler blev nämligen en
känd molnforskare. För sina
studier sökte han sig till hög-
re höjder och nordligare latitu*
der, L914-1916 arbetade han på
Pårtetjåcko och 1918-26 vid
Halldeobservatoriet i nordligas -

te Norge. Köhler arbetade dessa
år mycket isolerat och i intirn
kont"akt med meteorologiska fe-
nomen. Hans t.eorier om konden-
sat.j-onsprocessen blev vägledande
inom molnfysiken. De flesta me-
teorologer känner säkert igen
Köhlers diagram som visar sam-
bandet mellan relativa fuktig-
heten vid mättnad och droppra-
dien. Köhler utnämndes till
professor i Uppsala 19 36 .

Det existenar en Geofysisk Förening i Sverige som har^ tvärvetenskapl iga
möten 4 ggr per år-l-ffiätrade Malin Sundberg-
Falkennai[ om UlandshydroLogi, nästa möte bfir 3lr november. Alla vä1-
komna. Kontakta Lars 0lsson' SMHI.
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Förste man till rakning blir vår
generaldirektor Lars Ag som in-
ledningstalade om kundanPassad
verksamhet. Därefter kommen Hen-
rik Voldborg med ett uPPdaterat
fönedrag om långtidsprognoser.

Asmund Rabbe vänder sedan UPP-
ochner på begreppen le och lov-
art och slutligen har vår infor-
mationssekreterare Ywonne Johans-
son sammanf attat den diskus s ion
son avslutade NMM 1 978.

Läsl Begrundal Du är sedan väl-
kcrnmen med synpunkter På de Prob-
lem scrn här tagits upp.
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Nordiska meteorologmötet i Norr-
köping bjöd på många intressanta
föredrag. Eftersom många medlem-
mar i SMS och kolleger ifrån de
andra Nordiska länderna inte kun-
de närvara vid mötet så kommer
PF nu att presentera ett urval
av dessa i detta och i kommande
nunmer.

Vårt val av föredrag innebän in-
te att dessa kvalitetsmässigt
skiljer sig ifrån de övnig-.

Nel, valet måste bli i viss mån
slumpmässigt även om vi har ta-
git en viss hänsyn tilt om de är
ållmänna, intresserar som många
som moj ligt , lite kontrovers ie 1*
Ia m m.
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På hemvägen f rån I s land f ör .'åg-
ra veckon sedan läste jag en
skanp varning i en turistbro-
schyr: tala aldrig med en i-s-
länning om vädret i fall Cu in-
te är beredd att hålla ett täng-
re föredrag. Det duger inte att
lite allmänt vänligt tnevanCe
borl a en konversation om hur
vädret ser ut att anta sig i dag.
Det leder obevekligt till vidare
kommentar:e:r om hur vanl igt e l ler
ovanligt det meteol?ologiska 1ä-
get f ö:r tilf f ället är. Is län-
ningen går gladeligen tillbaka
minst 25 år och kan detalj erat
skildra överensstämmelser octr
avvikelser i den förhärskanCe
vädersituationen. Så stod det i
varj e fall- i broschyren. Sensmo*
ralen skulle för mig bfi: Hur
kan du vara så durn att du s täl-
ler upp inf ör en pubf ik s om rl nte
bara består av en islänning utan
av en hel församling ncrdbor
till på köpet ett nordiskt meteo-
ro I ogmöte . Utan att s j älv varra
meteorolog. Ja, att j ag ändå an-
tog utmaningen att hälsningstala
än väl därför att j ag urider. det
hän året som chef för SMHI mer
och mer förstått att vad ni syss-
lar med i er fackmässiga gärning
än av stor betydelse för hela
samhället. Men att det vi brukan
ka1la samhället inte riktigt för-
stått att utnyttja era tjänster
ti1l fullo. Och om detta finns
en del att säga.

Att vi alla än beroende av väd-
ret somlig- mer än andra är
j u en ganska banal- iakttagelse .

Tillgång titf klimatdata och fon-
utsägelser om väntade vädersitua-
tioner är slälvklar information
i ett modernt samhälle. För det-
ta finns sedan länge institutio-
ner i alla väl utvecklade länder.

Och i Ncrden ligger vi inte sär-
skilt cåligt till.

Ändå vågar : rg påstå att meteo-
rologins roll i samhället är un-
derskattad. Det har j -g fått åt-
skiltiga bevi.s för unCer det gång-
na året. Trots att resultatet av
vårt arbete refereras dagligen i
tidningar', radio och TV är det
f å bes luts f a-Ltare som vet vad
SMHI egentligen är och vilket
brett negister vi har'. Jag kan
tänka mig att något motsvarande
gäl1-er i de övrig- nordiska län-
derna.

En av forklaringarna kan vara
att det rått en producenternas
marknad på det här cmrådet.
Fo:rsknings- och utvecklittgsarbe-
tet har sJcett i en ganska skYddad
verkstad. Ingen har ställt några
starka konsumentkrav. Förmodligen
därför att konsumenterna inte va-
nit til-lräckligt informerade om
vad producenten förmår göra "

Med ett förflutet inom konsument-
politisk verksamhet ligger det
näna till hands att anknyta till
det synsätt som den nya konsu-
mentpolitiken introducerat. Där
talar man om som ett övergri-
pande måt att stärka konsumen-
ternas stätlning på marknaden.
Det än förstås en kritik mot den
ordning som nu ofta gäller. Vi
han vät al-la som kopare av kapi-
tal- och dagligvaror konstaterat
att de inte alltid överensstämmer
med våra behov trots att de finns
att tillgå i en mängd färger, for-
mer och priser. Ett sätt att stär-
ka konsllmenternas ställning är
att f örsöka def i niet?a brukarkra-
ven d v s forsöka ta reda på hur
konsumenten kan tänkas använda
varorna och tj änsterna.
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Därefter är det pnoducenternas
sak att försoka anpassa produk-
tionen till konsumentel?nas behov.
0m producenten får för stor domi-
nans i marknadsspelet då riskerar
man att få en produktion på hans
villkor. Analogin med den nuva-
nande ordningen för meteorologisk
produktion i samhället skulle va-
ra att den påvenkas mer av en ön-
skan om fönfining inom vetenska-
pen än på en utveckling till vaC
konsumenterna egentligen har be-
hov och nytta av. Det är natur-
tigtvis en konfliktartad utveck-
ling om meteorologerna själva an-
ser det mest intressant att sYSS-
la med luftmassornas stonstilade
nönelser på höga höjder men kon-
sumentet?na efterfrågar bättre vä-
derinformation inom de allra när-
maste timmarna" Det är ju inte
minst en fråga om var resurserna
fön ett utvecklingsarbete skall
sättas in och vilken typ av tek*
nisk utrustning som skall inför-
skaffas.

tr4&,
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Färska enkäter tyder på att det
finns önskemål om just korttids-
prognoser . Prognos et? f ör de när-
maste dygnen har vi utvecklat
väl. Tio-dygnsprognoser får vi
om drygt ett år från det euro-
peiska näknecentret i England.
Det vore rätt meningslöst att
utmana den f n snabbaste datorn
i världen som dessutom där han-
teras av en stab skickliga me-
teorologer med nondisk rekryte-
ring på ledande poster.

Slutsatsen bör alltså vara gi-
ven: I nästa utvecklingsfas bör
vi koncentrera oss på det omedel-
bart förestående vädret. Det
kräver i sin tur organisatoris-
ka överväganden. Mycket talar
fön att om man föfj.r tanken
med en konsumentanpassad meteo-

rologi- måste verksarnheten åt-
minstone i Sver-ige regionalise-
ras på ett annat sätt än nu.
Det fanns ett skede inom meteo-
rologJ-n där endast centrala sats-
ningar verkade löns alnma , Jag
tror" att det nu är dag s att tän-
ka om. Vi måste i fortsättningen
göra klart för oss vilka verk-
samheter som bäs-t utvecklas vid
en central institution och var
lokala enheter bäst tjänar kon-
sumenterna.

I Sverige är det framför allt
det civila flygets frammarsch
som bidnagit till att SMHI finns
representerat på olika ställen
ute i landet. Därmed har vi fått
en regional organisation skräd-
darsydd för en stor kunds intres-
sen. Men vad är det som säger
att en konsumentonientenad me-
teorologi bäst utvecklas från
stonflygplatserna. Behovet av
regional organisation är nog
framöver mer motiverad av andra
konsumenters anspråk på våna
tjänster. Det förvånar mig t ex
att j ondbruksmeteorotogin är så
dåligt utvecklad i Sverige.
I ett perspektiv där de kemiska
bekämpningsmedlen rimligtvis
trängs undan för att bana använ-
das när andra altennativ inte
står tilt buds kommer jordbruks-
näringen att behöva en fördj upad
information om klimatdata och de-
talj rika prognoser for att styra
otika arbetsinsatser i produktio-
nen. Här tror j ag att ett nor-
diskt samarbete skulle vara av
värde .

Det finns ytterligare en möj Iig-
het att spinna på temat med en
mera konsumentanpassad meteoro-
f?gi . 

och det gätler den s k del-
givningen. Det är den sista Iän-
ken i den meteorologiska kedjan
där resultatet av analysen skall
överföras tilt användaren,
Vädernapporten i radio och TV är
kanske de viktigaste kanaler:na
för delgivning till allmänheten.

Något utmanande skulle j ag vilj a
påstå att den meteorolog som sä-
ger att det skall bli negn i mor?-
gon inte får mig att ta med negn-
rocken till jobbet, han är en då-
lig meteorolog. Det är alltså in-
te ba::a fråga om att vara en duk-
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tig progncstiken ) rnan måste också
ku"nna uttrycka s ig i f ör kcnsu-
menten begripliga ter."mer.

Den gamla varud.eklarationsnämn<1en
brottades med detta problem. VDN-
märknj-ngen var nog ofta teknislct
sett kornekt. Men de mätvärden
som rapporterades på etiketten
gav s ä1lan konsumenten le<jnin g i
den konkneta köpsituationen.

Ett liknande pnoblem möter väder-
pnognoser titl en störue alknän-
het. Och riktigt löst tycker j -g
inte att det problemet är. Cm det-
ta klagar ibland j ournalister som
säger sig kunna tolka människors
möj ligheter att fatta och förstå.
Eftersom jag s1älv sysslat med
journalistik i både tidningar och
televisicn kan jag ha en viss för-
ståelse fön den knitiken. Men jrg
måste också tillstå att Cen ofta
skjuter öven målet. En handgrip-
lig rak information utan krusi-
duller och ovidkommande utsväv-
ningar i show business brukar i
Iängden stå sig.

Svårigheten ligger nog i att veta
var gränsen mel?a exakt skall dras:
hur långt skall man kunna gå j
förenkling utan att informationens
innehå 11 b I ir s å tunnt att i-nf or-
mationen sa.knar värde som under-
lag för seriösa beslut?

Vi vet från andra områden rätt
väl hun människan reagerar när
hennes sinnen utsatts för olika
intryck. Perceptionspsykologin
har länge använts av reklammaka-
re i alla länden för att undersö-
ka hur olika budskap går hem. Nä-
ringslivet har lagt ner miljarder
på marknadsföring och miljoner på
att utvärdera den.

Det har förvånat mig att det sis-
ta ledet j vädertj änstens pnoduk-
tion har ägnats så ringa intres-
se. Visst har språkvårdare gran-
skat vånt sätt att uttrycl<a os s
i radio och visst har j-g hört
talats om ambitioner att göra
mer

Men något rej ä1t försök att ta
till vara moderna forskningsrön
om hur människan kan tänkas rea*
gera for meteorologisk informa-
tion har jag inte sett till.

7
fr..-1. i ^--^ I!yrr , 1 åc.,1 r.olillle I. Cetta ämrre inte
heiler upp på ett nordiskt me-
-LecroiognLcte . J'a-g skuil-e gärna
s e a t-t oel-L när -r ypen av begrip-
I i srp-t ssi r-ic1i-er i-ntresserade me--'-aJ
tecrcioger'. De-i- måste ända vara
ev varcle f ön er att f å veta o m

och h ri r allmänheten förstår
vad n j- s äger "

0m någon gav mig i00 000 kronor
i utbyte mo-t bättre väderprog-
noser så skulle jag satsa peng-
arna på ökad förståelse. Det är
inte otroiigt att flera skulle
uppfatta själva prognosen som
bättne om,len vore lättare att
förstå. Att tritta det optirnala
sättet för kommunikation mellan
producenter och konsumenter av
meteorotogisk information är en
viktig uppgifr. .fu större för-
troende för verksamheten, ju
mer resurser för vidar:e utveck-
ling 

"

De analys er s om gj ort s av kos t-
nad och nytta pekar enligt ut-
ländska erfarenheter klart på
att satsningan på meteorologisk
information mer än väl kan tjä-
nas in. Tyvärr är sådana cost-
benefit analyser sällsynta i
våra länder, Men jtg förutspår
at-L de kommer att be ställas från
våra uppdragsgivare i ett allt
kärvare ekonomiskt klimat, På
det europeiska direktörsmöte som
j -g nyligen de i-tog i benättade
man allmänt om hur finansdepar-
tementen mer och mer intnessera-
de sig för om insatserna ger nå-
got samhällsrryttigt tillbaka.
Också på detta område tror j ag
de-t vore värde f ul lt me d nya f ors k-
ni.ngs grepp , tvärvetenskapl iga och
gärna nordi.ska.

'Iill s lut hoppas j ag att ni skall
få en trevlig och stimulerande
vecka häri Ncnrköping även om
dagordningen inte uppptog så
många av m i n a käpphästa:r.
Väder och vinC är alla intresse-
rade av. Och kan man egentligen
ingenting om polarfr:ontens r:öre1-
sescherna så kan man j u ändå all-
tid klaga på att man är dåligt
informerad.

Lans Ag
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Ne j , s iger Hznn LLz VoLd'bon-g fra det
danske Meteonologiske Institut.
Men det er nok tvivelsomt, oil de
endnu er sikre nok til at blive
offentfiggj ort.

I de nordiske lande har langtids-
pnognoser fån en månad op til en
hel årstid vaeret noget, som de
meteonologiske institutter ikke
gerne ville laegge navn tit
maerkeligt nok, fordi der er gi-
vetvis i enhvervslivet et stort
behov f or: sådanne prognos er . Men
det har muligtvis noget at gdre
med begrebet "prediktabilitetrr,
et låneord, der i senere år har
vundet indpas i Norden: og mange
anstrengelser, bI a det store
GARP-pnoj ekt, går ud på at finde
frem til, hvor lang tid frem man
overhovedet vil kunne fonudsige
atmosfaerens tilstand. Der el?
vel almindelig enighed oilr at
denne prediktabilitet med nume-
riske metoder hdj st går 5-7 d6gn
fnem i Oj ebtikket, og meget kunne
tyde på, at man med den nuvaeren-
de observationsdaekning naepPe
kommer stort laengene ad den vej .

fkke desto mindre er det i dag
muligt med ikke ringe sikkerhed
at kunne forudsige f eks om en
vinter bliver streng eller mild
eller en sonmer vatlm eller kold,
vel at maerke i gennemsnit, d v s
uden at gå i detffi hvor-
når de kolde og varme perioder
indtraeffer inden for de enkelte
årstider. I England og Tyskland
har man i årevis udarbej det så-
danne prognoser r og der har man
he I e af de I inger .t i 1 ude lukkende
at beskaeftige sig hermed. I Dan=
mark er vi nogle få stykker, der
naermest som en hobby han arbej-
det med dette i en åmaekke, og
vi synes selv, åt resultaterne
har vaeret opmuntrende, selv om
den har vaeret enkelte helt for-
kerte prognoser emellan.

Det hele startede i 1964, da
Robert Hay fra British Met-
Office fandt en sammenhaeng mel-
lem middel-lufttrykket i okto-
ber måned ved Sydisland og den
eft erfölgende vinters middeltem-
peratur i England. Det viste sig
imidlertid, at hans regler kun
kunne bruges i såkaldte blokere-
de perioder (t6r 1 895 og efter
1940), men ikke i den mellemlig-
gende tid ( hvor der var ird j t zo-
nalindex). Dette gav imidlertid
stddet ti1 at vi i Danmark oPtog
kontakt med afdelingen ved
British Met-0ffice, oB fulgte



I
med i forskningen der.. I 1368
påviste Robert Ratcliffe en
statistisk signifikant sammen-
haeng me1lem anomalj-en i vand-
temperaturen syd for ltlew Found-
land og den eft erfölgende må-
neds lufttnyksanomalier ovet?
Europa. Han har udgivet et ka-
talog over denne vandtempera-
tun og dens ktassifikation i
de sidste 1 00 år, og det er
detta katalog, der lige siden
har vaeret grundstammen i de
Iangtidsprognoser, vi har ud-
sendt. Det må her understreg€s :
at selve fonskningen han fore-
gået ved Meteorologisk Insti-
tut : ffiedens offentLrggörelsen
af prognoserne har vaeret på
privat basis, altså på de på-
gaeldende meteorologers eget
ansvar og ikke i instituttet s
navn. Siden 1 97 6 har der ikke
vaeret offentfigg3 ort nogen
pnognoser, selv om de stadig
bliver udanbej det på fors ögs-
bas is .

Man kan måske sige, åt progno-
serne bliver udarbej det på et
meget Löst grundlag, eftersom
vandtemperaturen syd for New
Foundland umuligt kan vaere
enebestemmende for hvad der
sker de fdlgenoe måneder. Det
er naturligtvis rigtigt, og
det er da he l- ler ikke det ene s -
te, vi bruger, men i de fleste
tilfaelde opleder vi analoge
tilfaelde på bas is heraf . Selv-
fdlgefig er vandtemperaturen
selv et produkt af atmosfaerens
cirkulation, så man kan vanske-
ligt tale om en årsag og virk-
ning, rent fysisk set dette
er et ttfeed-backtf system men
det faktum, åt vandtemperaturen
er met?e kons ervat iv end atmo -
sfaerens tilstand betyde:: alli-
gevel, at den i mange tiffael-
de kan bruges som prediktor.
Når man så har fundet en del
tidligare årstal-, som en vis
måned har samme vandtemperatur-
klassifikation som den indevae-
rende måned, viser det sig ofte,
at de selvsanme analoge til-
faelde vedbliver at have en del
tilfaetles også i tiden der kom-
mer. Ofte må man dog fdrst fo-
retage en diskrimination. LaC
os tage et aktuelt eksempel,
som samtidig siger lidt om vin-
teren der kommer:

August 1978 var et meget tyde-
f igt eksempel på en t'warm pool t'

syd for New Foundland. Går man
ind i kataloget, finder man föL'
gende årstal med en tignende
klassif ikation:
1 Bgo, 1 Bg8, 1911 , 192A, 1924,
925, 1927, 1932, 1935, 1937,
g3B) 1946, 1950 ) 1952'. 1960,
967r 1971' ialt 1B tiffaelde.

På nuvaerende tidspunkt kan man
alterede blandt disse 1 8 indfdre
en diskriminati on; man bör ude-
Iukke de årstal , hvor sonmelren
havde vaeret varm. Derved bfiver
der 11 tilfaelde tilbage, og de
udviser töLgende faellestnaek:
1 ) Efteråret blev i de fleste

tilfaelde koldere end nor-
malt ;

2) Vinteren oftest mildere end
normalt , saerlig eften nytån.

Dette giver altså et fingerpeg,
selv om samplet naturligvis ikke
er stortnok til at udvise statis-
tisk signifikans. Endelig er den
en muli-ghed for, åt vandtempera-
turen i det naevnte ndgleområde
syd for New Foundland aendrer
sig i efterårets ldb til en klas-
sifikation, der tyder på noget
andet, men det ville i så fatd
vaere fdrste gang det skete i
1 0 0 år. ( Den opmaerksomme laeser
han måske bemaerket, åt året
1946 var med inde i förste omgang,
og som bekenddt blev vinteren
1946-47 en af de koldeste nogen-
sinde. Dette årstal gled imidlen-
tid ud ved diskriminationen, og
ingen af de övrig" vintre har
vaeret meget kolde ) .

Det er? nogenlunde på den bas i s ,
at vi har arbejdet de sidste 10
år. Morris ( figeledes British

Är;
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Met-Office r flu chef for London
Weathen Centre ) har bnugt egen-
vektorer ti1 at oplede analoge
tilfaelde: og på det allersenes-
ite har vi også taget dette med
ind i overvej elserne. Hvis man
tager de egenvektoranalogier,
som så at s ige er t'gået igen"
flere gange i sommerens Ldb 1978,
kommer man tif fdlgende årstal:
1905.. 1917, 1929, 1933, 1942.
Hvis man ser på, hvordan det gik
i disse 5 titfaelde, viser det
sig, ät efteråret som regel var
koldere end normalt, og at alle
5 efterfdlgende vintre var rnilde !

Munnay, tidligare British Met-
Office, har fundet prediktorer
i atmosfaeren selv ved simpelt-
hen at se på den hemisfaerisk
cirkutation i månederne forud for
henholdsvis meget kolde, kolde,
nonmale, milde (varme) og meget
'milde (varme) vintne/ somre, alt-
så en opdeling i kvintiler, samt
forud for våde , normale og t6rce
ånstider ( opdelt i terciler) i
England. Han fandt i naesten alle
tilfaelde et eller flene steden
på den nordlige halvkugle, hvor
der var signifikante prediktorer
at hente. Vi har fonnylig fået
tag i et historisk datamateriale,
som skulle saette os i stand til
at foretage liknende undersdgel-
sen fon Danmank, såIedes at vi
om få år skul-le have rimeligt
sikre metoder til i hvert fald
at forudsige ekstnemer (eksempel-
vis isvintre r meget varme somre
m v), og det er jo i sig selv
vaerdifuldt .

Men selv i de sidste 10 år har
prognoser som negel vaeret rirne-
ligt gode, hvad angår temperatur-
fonudsigelserne, men ikke så gode
for nedb ören. Hvis man som en
grov venifikation giver karakte-
lren +1 fon nigtig tercil, 0 hvis
man rammer en terci l- ved s iden af
og -1 hvis det er helt forkert,
kommen vi til fOlgende resultat
fon temperatunen: Sommerprognosell
+0 .62, vinterpnognoser +0 . B1 . Ned-
bören: Sommen 0.00 (altså ubruge-
ligt) , Vinten +0.25. Det hdje tal
for temperaturforudsigelserne om
,vinteren, 81 proeent , forekommer
Iovende , og er på hdj de med de
kortfristige prognoser.

Nogle gange har vi fors 6gt, med
mindre he1d, at opdele årstider-
ne i fonudsig.lser for de enkel-
te måneder. På det punkt må vi
sige, åt det skal man hellere
laoe vaere med; undertiden er
der dog tydelige tendenser i ana-
logierna i retning åf, om en vin-
ter saenlig bliver kold e1ler
mild i begyndelsen eller slut-
ningen; så langt , men ikke laeng-
el?e, kan man gå på nuvaerende
t ids punkt .

Vore enfaringer gennem de sidste
1 0 år er således, åt vi kun en
gang (sommeren 1976 ) namte helt
ved siden af (forudsigelsen Löd
på en kdlig og våd sonmer r og så
blev det den törceste nogensinde,
omend ikke den varmeste ) ; en ringe
tndst er det, åt man samme ån ud-
sendte forkente prognoser både i
England og i Tyskland, så vi var
altså ikke alene om det. Men det
er klant, åt der er stone dkono-
miske interesser på spil, så
laenge man kan nisikere, ät bane
en ud af ti åns prognoser sIår
fejl, saer?Iigt hvis det er gået
godt så laenge, åt man var be-
gyndt at have tillid tit dem.
Så set fra det synspunkt må man
nok vente fidt med offentl_rggd-
relsen, og også fundere over,
hvcrdan sådanne prognoser? kan
öffiEiggdnes. Hvis de bliver
udsendt i presserr, som vi i nog-
le ån har gj ont det i Danmark,
bliver teksten ofte forkortet
og aendret på misvisende måde,
oB, hvad den er langt farligare ,
ofte behaeftet med en kategorisk
overrskrift, der langt fra daek-
ken det reelle indhold. Ikke
desto mindre synes j eg, ät en-
hver national meteorologisk in-
stitution b6r beskaeftige sig
med langtidsprognoser, ikke
mindst da man allenede nu er så
vidt, ät seridse erhvervsorgani-
sationer kan få vaerdifulle fing-
erpeg, eventuelt med angivelser
af sandsynligheter for visse ek-
streme situationer; dette er no-
get, som man måske kan kalkulere
med.

V
q
f
i
t
T

(
f

:

I

I



Le og luvvindar ved fiäIloyerganger
Vinden er et vj-ktig meleorolo-
gisk element. Den er st.adig på
farten, og er med å skape spenn-
ingsmomenter for folk som ferdes
til s1ös , til lands og i lufta.
Det er kanskje saerlig på sjlen
og langs kysten at vi-nder har
sett seg i stlrst respekt hos
folk, Fiskerne med sine små far-
koster har ofte vaert prisgitt
denna lumske karen " Tanken med
den förste vaervarsling i Norge
var derfor ei prlve på å varsle
vinder langs klzsten og de naer-
este fiskebankene noelunde kor-
rekt. Detta vae en stor oppgave
å sette seg. Opp gjenom åra har
meteorologene gang på gang mått-
et bite i det sure eplet og inn-
sett at Ce ikke makter å ha full
forståeIse og innsikt over de
rneteorologiske elementene sin
oppfdrsel. Men till tross for
mange sviende nederlag, har vind-
varslingen langs kysten bedret
seg gradvis og til sine tider
feiret store triumfer. En nylig
tatt ga l lup vi ser at 87 e" av f i sk-
erne langs norskekysten sier at
vaervarslingen er svaert nyttig
for dem. Dette er den beste
aeresbevisning vi meteorologer
kan få.

Vaervarslingen er etterhvert
blitt mer differensiert og tjener
i dag mange samfunnsinteresser.
Men fortsatt er vindvarsling
langs kysten ei primaeroppgave
for varslingsmeteorologene. Vars-
Iing av vinden over land er ikke
så påaktet. Detta er vel fordi
vindstyrken er så sterkt redu-
sert på grunn av friksjonen over
land , og fordi faremomentet ikke
er så stort som langs kysten.
Vinden i fjellet fanger heller
ikke meteorologenes interesse
som vinden langs kysten. Unntatt
fra dette er påskeuka. I denne
uka, når alle nordmenn tar på
seg strikelue og ryggsekk og drar
til fjells, blir Fjell-Noreg uL-
sat.t för en sterk meteorologisk
sjarmoffensiv. !'or så når andre
påskedag er over, gli over i
halrrmlrk glemse I . Detta er kanskje
naturtig, siden det er så få

fastboende fclk i fjellet., men
samtidig litt dumt , fordi f j el 1-
vaeret er ofte mer interessant,
meteorologiskt sett, enn lav-
landsvaeret,

I denna artikkelen hadde vi
tenkt å vise noen interessante
trekk i vindf ordei i-ngen når
vj-nden passerer o\zer en fjell-
overgand. Vi har valgt fjelt-
overgangen på hlaukelifjell som
ligger på slrsiden av Hardanger-
vidda mellom Telemark og Hard-
anger. Europa-veg 76, som er
helårsveg mellom psttandet og
Vestlandet, går over her . Sta-
tens vegvesen har i to-tre år
hatt en stasjon på hver side
av fjellovergangen som har regi-
strert vindretning og styrke.
Midtlaeger ligger på vestsida
av fjetlet ca 5 km frå Dyrskar
som er höyeste punktet på vegien.
Peparstein ligger tre kilometer
öst for Dyrskar. Höydeforskjelt-
en er ikke stor, men Peparstein
ligger omtrent 50 meter lavere
enn Medtlaeger. Begge stasjonene
ligger i et /st-vest orientert
dal f{re, slik at dette får be-
tydning for vindretningen. De
fleste av oss vil kanskje tro
at vestavind,en tar sterkest på
vestsida av fjellet og minst på
austsida. Som meteorologer vet
vi at dette ikke er tilfelle,
men i den parktiske varslingen
vår har vi lett for å glemme at
det er levinden som er sterkest,
Stasjcnsnettet Iigger ikke så
tett at dette kommer fram på
vaerkartene, fordi disse ikke
alltid er lagt med hensikt å få
fram s ignif ikante forskj eller I
vaeret.

Figur l rriser en situasjon rned
aus tvind i ma rs L9 7 4 . \/i har
plottet inn vindstyrken på Midt-
laeger og Peparstein, dessutan
midlere vindstyrke i 850 mb
mellom radiosondestasjonene på
Sola og Gardermoen. Dessuten
har vi tatt med oppstignings-
kurven fra Gardermoen den 9 .
mars kl LTAAZ. Peparstein på
austsida viser bare små vind-
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styrker fra 5-I5 kto mens Midt-
Iaeger har vindstYrker over 50
kt, tilsvarende fulI storm i
Beuforts skala " Vaerkartene fra
denne perioden vj- ser at det bYgg-
er sig opp et kraftig hlYtrYkk
over Midt-Skand.inavia med trYkk
på over 10 5 0 rftb i senteret (rigur
2). Ser vi samtidig På rad.ioson-
deringene fra Gardermoen i den
tilsvarende perioden ' viser dj-sse
at det bygger seg oPP et kaldt
bunnskikt som lker i vertikal ut-
strekning fram til og med den 9.
mars. Da det kalde bunnskiktet
nådd opp i fjellnivået. Se figur
1. Hva er så årsaken til at vi
får så stor forskjell mellom vind-
en på le og luvsiden i denne sj--
tuasjonen?. Det ser ut som at det
to vilkår som må vaere oPPfYlte.
For det förste må det kalde bunn-
skiktet som har bygd seg oPP over
QstLandet ha nådd opp i fjell-
nivået. For det andre må vinden i
varmlufta over bunnskiktet blåse
fra S eller SE. Den kalde lufta
som ligger under vil da skvalPe
over til Vestlandet gjennom de

Frö*UR.2.



laveste passene i fjellcr"erqang-
en. Sterkeste vinden vii en finne
i dalbunnen, ikke på toppene . At
det er kald luft som renner ut,
gsdx at tyngdeakselerasonen får
st/rre kraft og hastigheten fiker.
At det er bratte fjellsider neC
mot Vestlandsfjordene virker i
sailIme retning tit å öke vindhas-
tigheten. I tilleg til dette kom-
mer at stdmlinjene har en tendens
tit å senke seg ned mot bakken
på lesiden av fjellet. Dette vil
medflre en forsterkning av vinden
vid bakken. Så snart vinden i
varmlufta over snur på SW, vil
dreneringa fra kaldluftsbassenget
stoppe mer eller mindre opp. Der-
med spakner levinden temmelig
ra skt .

Ikke aIIa austavindsituasjoner
gir så ekstreme forskjeller i
Vindstyrken på Ie- och luvsida
som denne vi- har gitt et bi tlede
av her. Likevel må en sIå fast at
når det bfåser fra SE eller E vil
alltid levinden vaere den sterk-
este.

Vestavinden blåser sterkest på
lesida den også. Det vil si at nå
er det austsida av fjellet som
får hardeste vinden . Forskj el Len
mellom le- og luvvinden er imid-
lertid ikke så stor ved vesta-
vi-nd som ved austavind. Det kan
vaere flere årsaker tit dette.
En av de viktigste er vel at
terrenget ikke heller så sterkt
nedover på austsida av fjellet
som på vistsida, dessuten vil
stabiliteten ikke vaere så stor
på lufta som kommer vestfra,
saerlig gjelder dette vintersdag.
Da har lufta passert over et
varmt hav og blitt oppvarmet i
bunnskiktet, mens den ofte er
nokså kald h/yere oppe. Likevel
kan en finne situasjoner der
vinden på austsida av fjellet er
markert hfiyere enn vinden på
vestsida. Bakgrunnen for dette
er at det danner sig lebdlger
bak f j elltlzgger når vinden blås-
er rett inn mot fjellet. Viikå-
rene for å få fjeLlbölger er
f/Igende: vinden må ha en sterk
komponent inn mot fjellet, vind*
retningen må vaere konstant med
hlyden, vindhastigheten må dke
med hdyden, i tillegg till detta

4al'r
J-J

rnå en na er siabirt iuftskikt
over f jeiini.;ået.

Figur 3 viser cc srtuasjor:er rned
ve stavind " Den fdr ste cmkring
den i0. mars L913 viser ingen
stdrre fcrskS eii i vinCstyrken
meiiom l\4idtiaeger og Peparstein "Det er relativt sterk vind. på
begge sider av fj e llet . Oppstig-
ningskurva fra Soia den l0 " mars
kl I20AZ viser en sterk inver-
sjon mellom 950 mb oq 850 mb.
Det vil si at bunnen av inver-
sjonen ligger under toppen av
fjellnivået" I slike tiifelLer
vil det ikke oppstå fjeiib/iger
på lesida og en får ingen stfirre
forskjell på vindstyrken på le-
og luvsida.

Den 2A. mars er det derimot stor
forskjell på vi-ndstyrken mellom
aust- og vestsi-da. Peparstein
viser over 40 knop medan Midt-
L aeger bare har l_ 0 - 2 0 knop . Opp-
stigningen fra Sola denne dagen
viser ei inversjon som ligger
meilom 740 mb og 690 mb, altså
godt over toppen av fjeltnivået.
Vindretni-ngen er konstant med
h/yden og vindstyrken öker med
h/yden. Detta betyr at vilkårene
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for fjeILböIger er tilstede. I
en slik situasjon vil strlmlinje-
ne på lesiden bli trukket ned mot
bakken. Dette vil forsterke vind-
feltet i lavere nivåer.

På figur 4 får en demonstrert
hvordan forskjellen mellom vind-
en på luv- och lesida forandrer
seg når luftmassen j-nstabiliserer
seg. En ser at så lenge luftmass-
en'har et stabilt lag over fjell-
nivået vil vinden på lesida vaere
betydtig sterker enn på luvsida.
Når luftmassen instabiliseras vil
denne forskjellen jevne sig ut og
etterhvert forsvinne.

Som det vil framgå av det vi har
sagt tidtigere r er det forskjell-
ige effekter som skaper for-

sk j eI len nnel lom Ie och luvside .

På austavind er det n/dvendig med
et kaldt bunnskikt for å skaPe
den sterke levinden På vestsida.
FjeLLbötge-effekten ser ikke ut
til å ha noen betYdning i slike
tilfeller, alI den stund vinden
over fjeltnivået er så liten-
I vestavindsituasjoner ser det ut
som det er fjeLLb{Ige-effekten
som skaper den store forskjeflen
mellom Ie- och livvinden. Det er
her en betingelse at det stabile
skiktet ligger over toPPen av

.Ofj eII-niväet .

Äsmund Rabbe

Meteorologisk Institutt
Blindern, Oslo 3

Norge
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Jo, det har han allt, även om
arbetsuppgifterna kommer att
f ö:rändras , Det var s lutsatsen
av den diskussion som fick avslu-
ta det fem dagar långa Nordiska
Meteorolcgmotet, som nyligen
hölls i Noruköping "

Unden rubr.iken "Numeriska model-
ler meteot?ologens och meteoro-
logins framtid?" fördes en två
timma:r lång diskussion .

Diskus s ionen öppnade s med ett l-n-
fägg från vart och ett av de nor-
diska ländenna. Först på plan var
Marianne Sågbcm från Finland '

I fnamtiden måste vi koncentre-
ra os s på prognos er f ör kontal?e
tiCsperioder r så hon ' Det medför
också en regi.onalisering av verk-
samhetefl r med nesoskaligt obselr-
vationsnät, för: att kunna verif ie-
ra de mesoskaliga modellerna.
Det innebär också instrumentera-
de master och radar:information,
tiflade hon.

Näste talare var Henrik Voldborg
från Danmark. Han var inne På
samma linj e som Marianrle : och me-
nade att det gällde att förbätt-
ra de kortfnistiga prognoserna.

Då får vi hoppas att meteoro-
logen inte blir överflödig ' sade
Henrik. Plottingen skulle i al-la
fal} komma att försvinna, menade
han. I sitt inlägg ställde han
också frågorna: hur mycket kan
automatiseras, hur mycket bön
automatiset?as och vad bör inte
automatiseras.

Pa}l Bergthorsson fnån fsland sa-
de att de numeriska Prognoserna
för den forsta delen av det för-
sta dygnet var så dåliga, Inen nå-
gon egentfig förklaring ti11 det
hade han inte,

Ke&ffiffiKa ffwmffi€åffi P

Vanliga numerislca prögnoser bör
inte hel-ler beräknas i enskilda
länder, utan i stora räknecentra,
som det i Bracknell, sade han.

Kaare Pedersen från Norge, som
var näste talane, tålade onr det
speciella med gravitationsvågor
i Norge med cless speciella för-
håflanden, i form av höga fj ä11
bl a.

Den siste av' inledningstalarna
var Svante Bodin. Med hj älp av
cverhead-bilder visade han sin
teoni om meteor?ologens framti<l .

Det gä1ler att satsa hårt På
att förbättra de numeniska Prog-
noserna, sade Svante .

Satsa också på korta Prognoser 'A-12 timmar, med lokala varning-
ar"

En annan sak som kan komma att
få. stor betydälse i framtiden är
Text-TV , ellen view-data, med ett
annat ord 

"

Efter det att inledningstalarna
var ktara var ordet fritt.

Anders Persson, VBV, blev den
näste att gå fram "

Vi måste lära oss hur modeller'-
na fungenär: och vi rnåste också
lära oss deras brister, menade
han.

Datorn får aldnig bli ensanbe-
stämmande, sade Olov Lönnqvist,
människan/meteorologen måste
ständigt kontrollera datorns upp-
gifter och även att ha rätt att
gå in och korrigera.

Ctaes Stenhök, gammal SMHI-medar-
betare, tyckte a-Lt det viktigaste
valr att ta reda på vad folk vill
ha för slags prognoser.
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Gör en enkätunders ökn ing . i -1r'e -

s 1og han .

Jag f ör min pers onl -ga ie - :iol:
inte att f olk vill ha lång-: ics -
progno s er .

Det kan vi inte no j a os s rnec,
sade Henning Kraarup, son var
näste talare, det behövs längre
prognoser för Sordbruk och fcr
byggnads s ektorn .

Dänemot, tillade han, borde
presentationen av prognoserna
diskuteras mer.

Anders Nylund, VBV , trodde inte
heller att meteorologen skulle
komma att försvinna vad det gäI1-
de långtidsprognoser.

Meteorologer behövs för övenvak-
ning och kontroll, det är också
en skyfdighet , sade han.

En bit längre fnam på talarlis-
tan kom Kj ell Edström från ffyg-
vädentj änsten på Sturup .

Jag vill föra in människan och
arbetsmilj on i debatten, sade
han, människan klarar inte Cato-
riseringen och datorn klarar in-

!-l1l- -- 
-

De1- s-tör'si-a skr.alret cch cen
,-o.rä'-nn-i-- ---nliri^- !-i^l- !-l- D.--I,lllBS Lcl dP.-:quv.rL - r -\ :di öe j'g-

t hrors s on när han av s iut aCe di s -
kus s ionen med atr- j änf cra rneteo-
rclogen med en rncder:r -L-äkare.

En läkare är en iäkare, även
om han har tekniska hjäipmedel
tifl hands.

Leo Rannaleet, som suttit ordfö-
rande under diskussionenr åVslu-
tade det hela med en sammanfatt-
ning, och sed,an var mötet slut.

Det återstod bara att ta i hand
och önske "p-- gjensyn". 0m två
år är det dags för et1- nytt Nor-
diskt Meteorologmote, då i Hel-
s ingfors .

Vwanne Johan's,son
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Nästa nummerav
POLARF'RONT

..... komne:r natunligtvis att hå1la s arnma höga standand som tidigare
nunmer. Men ändå kommer: vi att bjuda på något alIdeles speciellt,
I hå:rd kamp med Alfens, Dagens Nyheter, Nötknäppar"en, Vaenet medffera tidningar tyckades vi slutligen få rättigheter: att publicera

världens torsta
fyrd imensionella (! ) korsord

Mannen som lyckats med det omö1 liga, något som borCe betecknats som
ett av världens sju inofficiella underverk är vår egen finurlige
kryptön Olov Lönnqvist. Han ligger bra till för utmärkelsen "SMHI:s
egen Gösta Knuts sontt .

Dessutom har han lovat en artikel rneC anknytni ng tili korsordet .

Hur ett fyrdimensionellt korsord ser ut karr Du se i nästa nummer av
PF.


