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Så här varm var den ...



Hur unik var den?
Räcker naturliga variationer för att förklara den?

1. Bakgrundshistorik om observationerna och lite om 

diverse problem med att beräkna bl.a. dygns- och 

månadsmedeltemperaturer

2. Tidsserier och frekvensdiagram med 

Stockholmstemperaturer 

3. Temperaturen i Stockholm i ett globalt perspektiv



Tidiga meteorologiska observationer i Sverige

Moberg A. 1998: Meteorological observations in Sweden made before A.D. 1860. 

Paläoklimaforschung/Palaeoclimate Research 23: 99-119





Pehr Wilhelm Wargentin (1711-1783)

• Astronom

• Sekreterare vid Kungl. 
Vetenskapsakademien

• “den svenska 
befolkningsstatistikens fader”

• bodde i och utförde 
meteorologiska observationer 
vid Stockholms gamla 
astronomiska observatorium 
1754-1783



Termometerns placering 1754-1875

Moberg et al. 2002: Daily air temperature and pressure series for Stockholm (1756-1998). Climatic Change 53: 171-212, 

doi:10.1023/A:1014966724670



Foto: SMHI oktober 1984, Anders Moberg hösten 1995, Rolf Roslund hösten 2005

Termometerns 
placering sedan 
1876



Observationstiderna har varierat och är inte 
tydligt dokumenterade de första ~70 åren

Problem 1: Slumpmässiga fel vid skattning 
av dygnstemperaturer före ca 1820-talet.

Problem 2: Termometern kan ha varit 
uppvärmd av solstrålning vid tidpunkten 
för morgonobservationen före 1859.



Uppskattat fel i enskilda sommartemperaturer 
före 1866: ±0,8 °C



Uppskattat systematiskt för höga sommartemperaturer före 
ca 1860: i medeltal ~0,7 till 0,8 °C

● Using stepwise multiple regression analysis we 

investigate nine potential predictor variables: 

six air circulation indices, precipitation, air 

pressure and cloud amount. Three of these 

variables — cloud amount (the most 

important one), meridional geostrophic 

wind, and air pressure — together explain 

65% of the June–August temperature 

variance in the calibration period 1873–

2000.

● We conclude that the observed temperatures 

before around 1860 are [...] most likely 

positively biased. The size of this bias 

cannot be accurately determined from the 

evidence used here, but seems to be about 

0.7–0.8 °C for both stations.



Stockholm har växt och mätplatsen har blivit 
artificiellt ca. 0,8° varmare sedan 1860-talet

Colour coded thermal image presentation, Landsat TM

Lundén, 1987: Geografiska Annaler 69, 3/4, 367-374

Del av Figur 2 i Moberg och 

Bergström, 1997: 

Homogenization of Swedish 

temperature data. Part III. 

Int. J. Climatology, 17, 667-699.



Sommaren 2018
• varmaste årsmedel (kanske?)

• varmaste medel maj-aug

• varmaste maj

• Inte varmaste juni

• varmaste juli (sannolikt)

• inte varmaste augusti

• Data korrigerade före 1859 
(-0,3 °C i maj och aug, -0,7 °C i jun-jul)

• Data korrigerade efter 1868. En trend har 
subtraherasts. Efter 1967 är korrektionen 
-0,8 °C för årsmedel
-1,3 °C i maj
-1,1 °C i juni
-1,0 °C i juli
-0,7 °C i augusti



Histogram med dygnsmedeltemperaturer i maj-augusti

2018:
många 
ovanligt 
varma dygn 



Unikt många varma sommardagar 2018



Sommaren 2018: 
unikt många ovanligt varma dygn,
men inte rekordhöga dygnstemperaturer



2018 – unik sommar i Stockholm, 
i ett globalt varmt klimat

“Human influence on the climate system is clear. This is evident from the increasing greenhouse gas 
concentrations in the atmosphere, positive radiative forcing, observed warming, and understanding of the 
climate system.”  (IPCC, 2013, WG 1, SPM)



Figurer för alla åren finns här:
https://bolin.su.se/data/stockholm/air_temperature.php

God Jul!

https://bolin.su.se/data/stockholm/air_temperature.php

