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Solbilder vid partiell solförmörkelse. Skuggande träd är ekar. Cincinnati, Ohio maj 1984
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Fotograf: Katherine Sutton. Se artikel sid 10

Denna tidning innehåller inbetalningskort.
Se notis sid 5
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Nej, det som den enskilde medlemmen inte
skriver, kommer inte in i Polarfront. Vi
förvägrar ingen att få sin artikel publicerad,
så länge den inte bryter mot Tryckfrihetsförordningen, eller inte väsentligen gäller
meteorologi eller hydrologi.

Ordföranden har ordet…
Hej alla medlemmar!
Nu är det, som är alla föreningsstyrelsers
årliga milstolpe, årsmötet, överståndet.
Normalt är det inte något särskilt, men den
här gången kom SMS undan med blotta
förskräckelsen från av att tvingas till
avveckling.

Så kom igen nu, och diskutera, kom med
inlägg, och motivera era ståndpunkter i
Polarfront!
Till sist: medlemskapet i SMS kostar 100
kr/år. Då får man Polarfront tillgänglig via
nätet. För 200 kr/år får man medlemskapet
och en jättefint tryckt pappersversion av
Polarfront direkt hem i brevlådan. Betala
ditt medlemskap på plusgiro 60 20 35-8.
Detta är första uppmaningen efter årsmötet. Sänd in en betalning nu, så är det gjort.

Anledningen är, som bekant, att vår hittillsvarande kassör önskat bli ersatt. Detta
meddelade han redan till förra årsmötet. Vi
har verkligen försökt att hitta en kandidat
ända sedan dess och precis till årsmötet
lyckades vi hitta en medlem som kunde
tänka sig att ta över kassörssysslan.
Stadgarna tillåter varken att kassörssysslan
är obesatt eller att någon styrelsemedlem
har två eller flera sysslor. Alternativet hade
varit avveckling av SMS. Så därför: Tack
snälla Kerstin Vejdemo, som räddade SMS
från avveckling! Mer om allt detta på
annan plats i Polarfront.

Ha det bra, njut av våren, och skriv i
Polarfront!

Något som vi också börjar se som snart
avvecklat är den väldigt långa vintern. Vi,
som är meteorologer, har en pedagogisk
uppförsbacke att förklara att den globala
uppvärmningen faktiskt finns, men att
Skandinavien trots detta, haft två rekordvintrar i sträck. Jag, som arbetar i en helt
”o-meteorologisk” miljö, känner av det
nästan dagligen.

Redaktören

Peter
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Bästa läsare!
Förra gången konstaterade jag att den 30
november hade vi rysligt kallt och det var
då den tredje kyla/snöperioden för säsongen. Sedan dess har visserligen NAO kommit på bättre tankar, men vintern har i
södra Sverige ändå varit besvärande vit
och kall. Snöovädret den 10 – 11 februari
var som ett elakt skämt som naturen utsatte
de som bor i Östra Svealand för.

Och så kommer vi då in på diskussionerna
som förs, i och utanför Polarfront. Jag har
mött flera medlemmar som anser att Polarfront tagit ställning för den ena sidan i klimatdiskussionen. Inget kan vara mera fel.
SMS är ju medlemmarna och inget annat!
Och Polarfront är medlemmarnas tidskrift,
och därmed är det medlemmarnas synpunkter som kommer fram. Även om vi
rent formellt har en redaktion, är det verkligen inte avsikten att den ska producera
tidningen, så som en kommersiell redaktion, med avlönade journalister kan göra.

SMS lever i alla fall lyckligtvis vidare, så
då kan vi göra en Polarfront till, trevligt!
Inte så många sidor denna gång men innehållet är intressant. Historiska vinklar på
olika tidsskalor förekommer även denna
gång. Vi får också ett intressant inlägg i
klimatdebatten. Och som vanligt en hel del
annat.

Lars Bergeås
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Vad hände på årsmötet i SMHI:s hörsal den 15 februari 2011?
Efter denna redovisning av genomförd verksamhet, kunde år 2010 vandra in i historien,
med av revisorerna rekommenderad ansvarsfrihet för styrelsen.

Det här årsmötet hade en lång och dramatisk
intro: Vi höll knappt på att få ihop en styrelse för att driva SMS vidare.
Uppspelet inför årsmötet hade varat i ett helt
år, medan vi med större och större förtvivlan
försökte hitta en ny kassör. Stadgarna föreskriver att det måste finnas en kassör, och
när vi nu inte kunde hitta någon, var alternativet att avveckla verksamheten, eller åtminstone förklara verksamheten vilande tills vi
kunde hitta någon villig. Det är heller inte
tillåtet att någon av de existerande styrelsemedlemmarna även tar på sig ytterligare en
av de obligatoriska sysslorna.

Sedan kom vi till den spännande delen av
årsmötet, om sällskapet skulle överleva, och
ha verksamhet även 2011? Och som det står i
ingressen, blev det faktiskt en styrelse vald,
och vi bör kunna ta oss igenom 2011 också.
Men det stundar ett minst lika spännande
årsmöte 2012, då ytterligare styrelsemedlemmar kommer att behöva bytas ut.
2010 års Moralesstipendiat blev Erik
Rindeskär, som producerat sitt ex-jobb med
titeln Modelling of icing for wind farms in
cold climate. Det är verkligen både roligt och
tillfredsställande att SMS på detta sätt kan
stötta den unga generationens meteorologistudenter genom ett, visserligen litet, men
med stor omtanke från de framlidna makarna
Morales etablerat uppmuntransinstrument.

Men SMS överlevde. Eftersom vi har en
räddande hjältinna i SMS i form av Kerstin
Vejdemo, som gick med på att ta på sig kassörsrollen, kan vi nu fortsätta verksamheten.
Nåväl, efter ett mycket intressant föredrag av
SMHI:s nya forskningschef, Pontus Matstoms, gällande modellering av vägtrafikströmmar, kom själva årsmötet igång.

Peter, ordförande ett år till…

Ett årsmöte är ju tillfället för medlemmarna
att få en bild över det gångna årets verksamhet, och påverka det kommande årets verksamhet. Det är kort sagt en slags bolagsstämma.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Representation av SMS

Styrelsen kunde sammanfatta att vi hållit 5
medlemsmöten under året, och att totalt hade
67 medlemmar bevistat dessa möten. Dessutom har fyra nummer av sällskapets tidskrift, Polarfront, givits ut. Polarfront behandlar ju de mest skilda ämnen, allt från
meteorologins spjutspetsforskning, till hur
historien ändrats pga. väderhändelser.

På årsmötet togs upp frågan om hur och på
vilket sätt man får representera SMS.
Den generella regeln är att enskild medlem
får representera SMS i externa sammanhang
endast på uppdrag av styrelsen, eller efter
beslut på ett medlemsmöte. Exempelvis har
vi gett enskilda medlemmar uppdrag att
representera SMS vid konferenser i utlandet,
när SMS inte sänt någon annan representant,
t ex styrelsemedlem.

Medlemsmötena behandlade K-strimmeprognoser, flygmanualer om meteorologi,
aerosolers påverkan på atmosfären, meteorologi under vinter-OS, samt klimatsimuleringar på mycket lång sikt. Den enda kommentar är att ämnena verkligen är spännande, och föreläsningarna är mycket givande. Just så som SMS skall vara: kompetensutveckling för medlemmarna!

Vad gäller frågan om att skriva artiklar i
SMS:s namn, är ju saken den, att SMS generellt inte tar ställning i meteorologiska frågor. Vi har ju i stort sett hela Sveriges meteorologiska sakkunskap i våra led, och varje
medlem är därmed kapabel att ta full professionell ställning i sak- och debattfrågor.
Därför tar dels SMS inte egen ställning i
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Eftersom varje medlem alltså har större professionell ”tyngd” än SMS-kollektivet är det
givet att man yttrar sig i debattinlägg i skriftlig eller muntlig form enbart för sig själv,
inte som SMS-representant. Och, även om
man nämner att man är t ex medlem i SMS,
skall det i så fall framgå att man yttrar sig
som specialist eller professionell, inte som
medlem i SMS.

frågor, och dels är varje enskild medlems
professionella ställningstagande och debattinlägg ”tyngre” än ett inlägg i SMS-kollektivets namn.
Själva verksamhetsidén för SMS är ju, som
sagts så många gånger förr, och som dessutom, naturligtvis, framgår av stadgarna,
kompetensutveckling bland medlemmarna.
Alltså kolleger till kolleger. Och, vilket är
mitt eget tillägg: under trivsamma former!

Peter

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ o ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ o ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Årets debatt på SMS-möte klimatologidiskussion med Rossbycenter!
Nu är det snart dags för årets verkliga
höjdpunkt: boka kvällen den 3 maj kl 19!
Då kommer nämligen Patrick Samuelsson
från Rossbycenter på SMHI till Stockholm
och vårt SMS-möte klockan 19. Nu eller
aldrig kan vi släppa loss alla synpunkter
och åsikter om klimatfrågan. Patrick tar
gärna emot frågor i förväg för att kunna
förbereda sig och ta reda på skarpa fakta.
För när proffs frågar, kan det säkert behövas lite efterforskningar….

det är mötet som ursprungligen planerades
till 13 april som vi måst flytta eftersom
dels Patrick är inbokad på annat, dels påsken ”stör” tillgängliga kvällar. Så det blev
den 3 maj till sist.
Naturligtvis kommer en separat kallelse till
alla, ni kan ju redan nu anmäla er till mötet
på e-mail peter.hjelm@fmv.se och lämna
namn och personnummer så jag kan göra
en föranmälan i vakten.
Välkomna, hela SMS! Den här gången ska
vi väl kunna slå rekord i antal närvarande
medlemmar!
Nu eller aldrig!

Patrick har e-mail-adressen
patrick.samuelsson@smhi.se
Skicka frågor och inlägg till honom så han
kan förbereda något riktigt bra! Och SMSmötet är alltså på FMV vid Karlaplan, och

Peter

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ o ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ o ‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Medlemsavgift 2011
I detta årets första nummer av Polarfront
bör du i likhet med de senaste åren hitta ett
inbetalningskort för medlemsavgift 2011.
Avgiften är oförändrad: 200:- för papperstidning och 100:- för webvarianten av Polarfront. Hedersmedlemmar och ständiga
medlemmar behöver naturligtvis inte sätta
in något. Ej heller studenter, som skrivit på
för medlemskap förra året samt senaste
CM-stipendiaten.

Om du betalar direkt via Internet är det
viktigt att du anger ditt namn som meddelande till mottagaren
SMS Plusgiro: 60 20 35 - 8

Kerstin Vejdemo, kassör
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Militärmeteorologernas gröna färg
Haldo Vedin
att kunna bekräfta min version. Sven Nilsson skriver i en kommentar följande:

Hösten 2009 fick Peter Hjelm med kort
varsel rycka in och rädda ett SMS-möte när
en föredragshållare fick förhinder. Det blev
en intressant exposé över meteorologernas
befälstecken i olika länder. Eftersom Peter
inte gick in på varför grönt är de svenska
flygvapenmeteorologernas färg, undrade
jag om det kanske berodde på att han antog
att detta var allmänt känt. Det visade sig då
att den förklaring som jag hört Sven-Bertil
Nordström nämna tvärt om var okänd för
alla församlade inklusive föredragshållaren
själv.

”För ganska många år sedan besökte jag ett

museum i Normandie och i en uniformsmonter fick jag syn på en gradbeteckning
med grönmarkering. Beteckningen skulle
markera signaltrupper. Gradbeteckningen
gällde allierade trupper under andra världskriget, troligen brittiska. … Man kan lätt
tänka sig att en ‘militärvädertjänst’ i sin
linda var kopplad till signaltjänsten. I
Anders Södermans och Sten Haglunds gedigna kompendium Militär vädertjänst i
Sverige under 1900-talet finner jag också
att det 1941 inrättades en provisorisk Signal- och väderleksavdelning i Flygstaben,
vilket talar för ett släktskap mellan de två
områdena i begynnelsen och att den gröna
färgen hittat fram till vädertjänsten via signaltjänsten. Men detta är bara en fundering.”

Enligt Sven-Bertils version, som jag minns
den, skulle färgvalet ha kommit sig av att
grönt var prästernas och spåmännens färg i
det gamla Israel. Det är möjligt att jag så
här långt efteråt minns fel i detaljer, men
andemeningen var ungefär denna. Efter
mötet beslutade jag mig för att försöka
reda ut hur det egentligen förhöll sig med
den här historien. Jag tog därför kontakt
med Bengt Söderberg som dock inte heller
hört denna förklarning, eller någon annan
heller för den delen, men han hade i alla
fall en teori om hur det hela kunde ha gått
till den gången det begav sig. Jag citerar:

Jag träffade Sven-Bertil Nordström regelbundet under många år vid de möten som
hölls om det meteorologiska stationsnätet.
Det kan ha varit i anslutning till något av
dessa som han berättade om hur det kom
sig att grönt blev meteorologernas färg,
och då bör fler än jag ha varit med, men
tyvärr är många av dem nu borta. Det
gäller framför allt hans namne Kurt Nordström men också exempelvis Bertil Rodhe
och Olov Lönnqvist. Men det kan också ha
varit i något annat sammanhang, dock alltid i närvaro av andra, så förhoppningsvis
finns det bland Polarfronts läsare någon
som kan bringa lite ljus över den här, som
jag tycker, klart intressanta frågan.

”[Oscar] Herrlin blev ju kallad som chef
för den militära vädertjänsten av Nordenskiöld. Och det kan förstås tänkas att han
fick föreslå färg. I det fallet skulle jag kunna tänka mig att de överväganden som du
citerar kan ha vägts in. Herrlin var mycket
allmänbildad och jag minns att han t ex då
och då refererade till antik mytologi. Men
valet av färg var nog begränsat eftersom
meteorologkåren kom in sist. Violett för
ingenjörer och rött för läkare var säkert
redan upptaget.”
Undan för undan har flera andra militärmeteorologer som Bertil Larsson (Ljungbyhed), Sven Nilsson och Sten Haglund
kommit att engageras i frågan, dock utan
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Den motvillige läraren - Anders Persson ser tillbaka
I: Från Bellamy till Bergeron
fältet. Men “Bellamys metod” erbjöd en
tuff test.

Mitt första engagemang som lärare var på
många sätt ett misstag. Jag skulle bidra till
meteorologkursen 1970 genom att berätta
om mitt arbete med “Bellamys metod”.
Den gick ut på att beräkna vinddivergensen
i olika nivåer ur ett nätverk av radiosonder.
Genom att sedan vertikalt integrera dessa
divergenser med randvillkoret w = 0 vid
marken hade Bellamy (1949) fått fram
ganska realistiska värden på den storskaliga vertikalvinden.

Om vindarna var opålitliga skulle det inte
gå att räkna ut några vettiga divergenser
eller vertikalvindar. Jag satte mig att beräkna u- och v-komponenterna från aerologiska stationer över norra Europa och
plottade in dem på de aerologiska kartorna.
Sedan analyserade jag u- och v-fälten i ett
gridnät, beräknade divergensen och därefter vertikalvinden i varje gridpunkt. Jag
kunde därför, till skillnad från Bellamy,
presentera vertikalvindfördelningen över
ett stort område, i mitt fall, Skandinavien.
Jag valde som testfall en Vb-storm från
början av augusti 1967 som satt stora delar
av västra Finland under vatten. Jag införde
ett övre randvillkor w = 0 i 100 hPa vilket
gjorde resultaten än bättre. Genom att ta
hänsyn till fuktigheten kunde jag också
räkna fram realistiska nederbördsmängder.

Att jag kom att intressera mig för det hela
berodde på att jag under utbildningen, både
på MISU och SMHI, bibringats uppfattningen att de aerologiska vindarna inte
riktigt var att lita på. Men när jag började
jobba på Väderlekstjänsten, eller VBV,
fann jag att vindarna på de aerologiska
kartorna såg ganska vettiga ut, även i övre
troposfären. Men hur kunde man kvalitetsbestämma vindarna? Det var lite komplicerat att jämföra vindarna med geopotential-
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Väderläget 6 augusti 1967 12 UTC
(Persson 1971). Lägg märke till att
den unge författaren fortfarande hade
en förkärlek för en flödesdynamisk
strömningslinjeanalys till skillnad
från isobaranalys, som han förmodligen tyckte var alltför geometrisk.
Men på meteorologkursen gällde
"isobargeometrin"...

Men, som jag snart lärde mig, en del kurser
är ofta sammansatta mer utifrån vilka lärare som finns att tillgå än vad som eleverna skulle ha nytta av. I mina lektioner
trasslade jag in mig i ekvationerna på
svarta tavlan, vilket en sardoniskt leende
skäggig student vid namn Gert Kurg (senare Hirsch) pikade mig för. De ansvariga
på SMHI:s Forsknings och Undervisningsavdelning (FUA) Roy Berggren, Leo Rannaleet och Göran Axelsson måste också ha
funnit att det inte varit så lyckat, ty denna
del av kursen upprepades inte. Det var jag
glad för.

Till Helsingfors
I april 1970 skickades jag med Lennart
Bengtsson och Nisse Gustafsson till Nordiska Meteorologmötet i Helsingfors för att
presentera mitt arbete. Eftersom stormen
varit på finskt territorium väckte mitt anförande visst intresse. Jag var dock noga med
att påpeka att mitt syfte varit att visa på
vindobservationernas kvalitet snarare än att
bidra till vår kunskap om atmosfärens dynamik. På mötet träffade jag en av Erik
Palméns studenter, dåvarande chefen för
FMI:s IT-avdelning, Daniel Söderman. Det
visade sig att han för sitt licenciatarbete
1964 också hade använt “Bellamys metod”
för en storm över USA. Men det som
kvalificerat för lic 1964 räckte 1970 bara
för tre betyg som jag tenterade för Bert Bolin och Erik Palmén (se PF sep 2008).

Synoptisk väderanalys
På kursen 1971-72 deltog jag inte som lärare, men från 1972 och nu i väderanalys.
Det var en av mina stora specialiteter. I
slutet av 50-talet började jag intressera mig
för att regelbundet observera variabla
stjärnor. För att planera mitt arbete började

Jag var stolt över mitt arbete, men varför
skulle jag undervisa om det på meteorologkursen? Det hörde inte hemma där.
8
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tionerna. Vad som speciellt fascinerade
mig var analys över områden med glest
mellan observationerna, som t ex. Atlanten. Då gällde det att vid analysen inte bara
använda sista kartan (och den näst sista)
utan också ett par av de föregående. En observation som förkastats på 00z-kartan
kunde få sitt berättigande när 06z and 12zkartorna granskats och analyserats; en observation som godkänts kunde å andra sidan framstå som suspekt i ljuset av senare
data. Föga anade jag då att jag skulle möta
denna teknik på ECMWF 30-35 år senare
under namn av “fyrdimensionell variationell analys” eller 4DVAR.

jag följa väderprognoserna, först i tidningen sedan på TV. Jag klippte ut de dagliga tidningskartorna som visade läget
klockan 16 föregående dag. Det var fascinerande att följa variationerna i isobarmönstret och fronternas rörelser. Efter lite
strul (se PF mars 2009) lyckades jag beställa dagliga väderbulletiner från SMHI.
Jag började också själv analysera väderkartor. Underlaget var dels observationer
jag fann från gamla väderkartor som donerats till min skola, dels observationer
från olika böcker. Men den största utmaningen var att teckna ner, i realtid, de observationer som lästes upp i radions sjörapporter. Snart fann jag när och var jag
kunde lyssna in på norska, danska och finlandssvenska sjörapporter. I synnerhet de
danska väderrapporterna var matnyttiga
med observationer från stora delar av
Nordatlanten: Grönland, Island, Färöarna,
de brittiska öarna och kusten från Helgoland till Gibraltar.

Denna hobby var mig till stor nytta när jag
pluggade på MISU 1966-67. Jag är väl den
ende som fått 10 poäng på Lars Oredssons
analysprov, i synnerhet hans tvärsnittsanalys. När jag fick börja på VBV i maj
1968 var det verkligen en dröm som förverkligades och det var därför kul att från
1972 få en del av ansvaret för väderanalys
på meteorologkursen. Jag kände mig lite
som arvtagare till den legendariska Bergenskolan, vilket min generation faktiskt
var. Våra chefer hade lärt väderanalys av
Bergeron, de hade lärt oss och nu förde vi
budskapet vidare.

Med enbart vind, väder och temperaturuppgifter gick det ändå skapligt att analysera strömlinjer vilka ju som bekant är
kvasiparallella med isobarer. Fronter gick
ofta bra att lägga in, i synnerhet om det var
under en veckoslut där jag kunde använda
både morgon, middags och kvällsrapporternas uppgifter. Som “preliminärfält” fungerade tidningarnas väderkarta för kl 16
dagen innan. Utmaningen var att efter eftermiddagsrapporterna hinna analysera
kartorna och formulera en grov prognos
före 19.25 då TV-meteorologen dök upp i
rutan, på den tiden före Aktuellt.

Jag minns dock ganska lite från mina egna
kurser. Kanske beror det på att de inte erbjöd några intellektuella utmaningar, att de
var ganska rutinartade? Problemet som jag
såg det var att mängden av observationer
gjorde analysarbetet ganska okomplicerat.
Det var mer ”sport” att analysera över
havsområdena. När jag gick kursen hade
Leo Rannaleet givit oss en svit kartor med
observationer bara från Reykjavik och
Angmarssalik (på sydöstra Grönland).
Detta tilltalade mitt sinne, men när jag
provade något liknande på en av mina egna
kurser möttes det inte av någon större entusiasm.

I Bergenskolans fotspår
Under min tid som praktikant på Torslanda
i juni 1965 samlade jag observationer från
ett intressant fall. Detta sysselsatte mig
1965-66. På SMHI fann jag i ett rum högar
med kuvert med de aerologiska observa9
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I början på 80-talet började jag backa ut
från väderanalysen, eller snarare lyfta mig
till högre höjder genom att sätta ihop ett
litet kompendium i aerologisk analys. Detta sammanhängde med mitt växande intresse for numeriska prognoser och dynamisk
meteorologi. Under slutet på 70-talet hade
jag nämligen upptäckt att dessa grenar av
meteorologin kunde förstås utanför de
omedelbara experternas kretsar. Upptäckten gjorde jag i min undervisning på ”gubbkurserna”.

Litteratur
Bellamy, J. C. 1949. Objective calculations
of divergence, vertical velocity, and vorticity. Bull. Amer. Meteor. Soc., 30(2): 4549.
Persson, A. 1971: ”En enkel metod att beräkna rådande vertikalvind och nederbördsintensitet ur aerologiska vind- och
fuktighetsdata” Notiser och preliminära
rapporter METEOROLOGI Nr 26.

Anders Persson
--------------------------------- - o - ----------------------- - o - ----------------------------------

Några hålkameraeffekter i naturen
För flera år sedan fick jag av vänner i USA
fotografierna som återges i fig.1 och 2. De
togs under en partiell solförmörkelse i Cincinnati, Ohio i maj 1984 av Katherine
Sutton. Som synes är de små ljusfläckarna

på marken och bilen avbildningar av den
delvis förmörkade solen. Små luckor i
bladverket (ek), genom vilka solljuset
trängde fram, fungerade som öppningen
hos en hålkamera.

Fig. 1 och 2. Solbilder vid partiell solförmörkelse. Skuggande träd är ekar. Cincinnati, Ohio maj 1984
vid middagstid. Fotograf Katherine Sutton.

En hålkamera är en icke linsförsedd camera obscura, vilket är latin för "mörkt
rum". Den utgörs av en låda eller en kammare i vilken ljuset från den belysta omgivningen endast kan intränga genom ett
litet hål i lådans tunna vägg eller kammarens mörka gardin. Hålet är dock tillräck-

ligt stort för att ljusstrålarna inte i större
omfattning skall spridas vid passagen utan
endast korsa varandra. De når motstående
vägg på vilken en omvänd, svag bild av
den belysta omgivningen kan uppfattas.
Bilden har hygglig skärpa och stort skärpedjup. Hålkameran är en föregångare till
10
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den moderna kameran och dess optiska
princip var känd redan under antiken.
Också naturens egen hålkamerabild av en
delvis förmörkad sol är känd sedan tidigare.

Halvmånformade solbilder ser man inte
så ofta, då ju solförmörkelser inte är så
vanliga, även om de partiella uppträder
mycket oftare än de totala. För att underlätta bildobservationer av liknande slag
som de beskrivna skulle möjligen halvmånen kunna fungera som ljuskälla. Jag har
dock förgäves sökt finna denna "ersättningseffekt". Den förutsätter, förutom en
klart lysande halvmåne i någorlunda lämplig position, ett lämpligt utformat och beläget kronskikt hos skuggande lövträd, förekomsten av en slät yta på vilken avbildningarna kan ske samt inga störande ljuskällor i omgivningen. Sensommaren och
den tidiga hösten med mörka nätter och
ännu inte avlövade träd skulle kunna vara
en särskilt lämplig tid under året att i naturen spana efter hålkamerabilder av halvmånen.

Också när solen inte är förmörkad, kan
den avbildas på liknande sätt. Man tänker
dock ofta inte på att de små ljusfläckarna
på marken under trädet också är solbilder
(fig. 3).

Det vore av intresse om någon i denna
tidskrifts läsekrets kunde verifiera, gärna
med bild, att också halvmånen kan avbildas med naturens egna hålkameror.

Fig. 3. Solbilder på asfaltbelagd väg. Skuggande träd är lindar. Ljunghusen, Höllviken
2010-07-25 kl. 16.40 sommartid. Fotograf författaren.

Den som vill veta mer om optiska fenomen i atmosfären och hur solen med eller
utan avskärmning kan avbildas under ett
träd, ävensom hur märkliga skuggformer
kan uppkomma vid en solförmörkelse, rekommenderas en populär bok av Marcel
Minnaert. I en nyöversättning från 1993
har boken fått titeln Light and color in the
outdoors. Förlaget är Springer-Verlag och
ISBN-nr för den häftade versionen 0-38794413-3. Atmosfärisk-optiska fenomen i
övrigt beskrivs i bl.a. en nyligen utkommen bok av Göran Loman. Boken heter
Tecken i skyn och kan beställas från
Books-on-Demand (www.books-ondemand.com). Dess ISBN-nr är 978-917465-147-8.

De större ljusfläckarna har ofta en oregelbunden form till följd av bladverkets tillfälliga anordning, medan de mindre är
runda eller ovala. De senare har vanligen
ett hönsäggs storlek eller däromkring. På
grund av öppningarnas i det senare fallet
ringa storlek, vilken också kan vara avhängig deras avstånd till marken, spelar
deras form ingen roll vid avbildningen,
som alltså i detta fallet alltid är rund eller
oval. Vi talar här om öppningar, som, betraktade från ljusfläcken, är avsevärt
mindre än den yta solskivan synes uppta.
Om ytan på vilken ljusfläckarna förekommer är i stort sett vinkelrät mot solstrålningen, vilket kan inträffa i t.ex. en slänt
med jämn yta, blir avbildningen rund, eljest oval. Betraktade i medljus kan dock
små ljusfläckar oavsett ytornas lutning generellt uppfattas som nästan eller helt
runda.

Jan O. Mattsson
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Lufttryckets dagliga gång på Paros flygplats, Bhutan
Leif Bergman och Tage Andersson
Paros flygplats är Bhutans enda internationella. Den ligger i en djup dal vid floden
Paros strand. Omgivande höjder når upp
till 5500 m och flygplatsen är, enligt Wikipedia, en av världens mest utmanande.
Trafik är endast tillåten under VFR (Visual
Flight Rules) och dagsljus.

en betydligt högre höjd än normalt men vi
var helt säkra på att tryckmätaren visade
rätt. Efter att ha mätt in höjderna på varje
bantröskel på nytt med GPS och sedan
även mätt upp golvnivån i apparatrummet
så hade vi konstaterat att det faktiskt var så
att marken var cirka 15 meter högre än tidigare mätta uppgifter visade. Två av våra
värdar, Tashi Dukpa och Sangay Wangdi,
bekräftade att marken faktiskt höjer sig
hela tiden och vi pratade sedan med två av
de piloter som flyger på Paro och man

Vi på SAAB hade redan ägnat många timmar åt lufttrycket eftersom vi konstaterat
att flygplatsens AD ELEV (aerodrom elevation) inte stämde med uppgifterna från
vår nya trippelsensor. Visserligen var vi på
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Paro, flygplatsens geografiska läge:
27o24’N, 89o26’E
Banans höjd över havet 2200 m
Bilderna visar barogram från Paro
Överst, till vänster 2008-09-30
Överst, till höger 2008-10-01
Underst, till vänster 2008-10-02
4 timmar mellan de vertikala tidslinjerna,
ECT, från kl 09 till kl 09 nästa dygn
5 hPa mellan de horisontella isobarerna

När vi nu konstaterade en tryck-kurva som
såg ut så här efter 2 dygn så trodde vi inte
våra ögon. Det verkade vara en daglig variation på nästan 10 hPa som hela tiden
återkom, vid samma tider med i stort sett i

bekräftade att man landade ”högre upp” än
förväntat men att det inte störde så mycket
(!) eftersom alla inflygningar görs VFR,
visuellt i dagsljus
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samma storlek. Intressant! Vi pratade på
nytt med Tashi och Sangay och man bekräftade detta, det är vanligt, det ÄR så sa
man till oss. Vi tog sedan kontakt med ett
MWO i närheten av New Dehli och man
bekräftade också att det är just på det sättet
i Paro men varför, det visste man inte.

är mycket mindre än en 12-timmars som
anges ha maximum kl 10 och 22 lokal tid.
Amplituden är störst i tropikerna, ca 2 hPa,
avtar mot polerna och är endast några tiondels hPa vid 60o latitud. Förklaringen till
12-timmarsvariationen torde vara en självsvängning, startad av soluppvärmningen.

De dagliga lufttrycksvariationerna är i viss
mån analoga till tidvattnet, men lufttrycksvariationerna har främst termiskt ursprung,
uppvärmningen av solen. Tidsvattnet däremot styrs av gravitationen från solen och
månen, främst då månen. För luftrycksvariationerna gäller att då luften värms av
solstrålningen höjs tryckytorna. Luften
tenderar då att strömma från jordens daghalva mot natthalvan, vilket bör leda till
tryckstig på natthalvan och start av en 24
timmars tryckvåg, som breder ut sej över
jorden. Denna har också observerats, men

För Paro tycks tiden mellan tryckmaxima
vara 9 timmar och amplituden mycket
större än de väntade 2 hPa, hela 6. Hur
svängningen i praktiken ser ut bestäms nog
av faktorer som fördelningen land-hav och
topografin. Nyare forskning indikerar att
tryckvariationerna bör vara störst på östsidan av branta bergssluttningar.
Vi undrar nu om någon av läsarna har en
förklaring till att trycket har en så kraftig
daglig variation på Paro flygplats?

--------------------------------- - o - ----------------------- - o - ----------------------------------

Från EMS
1. 11thEMS & 10thECAM 2011: call for papers
Please find the call-for-papers-leaflet here.
The session programme:
http://meetingorganizer.copernicus.org/ems2011/sessionprogramme
Abstract submission: deadline 21 April 2011
2. EMS Young Scientist Travel Awards are available for
2011 EUMETSAT Meteorological Satellite Conference Deadline for applications: 28 April
2011
More Award announcements will become available at
www.emetsoc.org/awards/awards.php.

Red anm:
Flera av EMS aviserade datum har passerats pga sen pressläggning av Polarfront och därför
strukits. För uppdaterad information; se EMS webbadress enligt ovan.
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Två boktips
Tomas Mårtensson
Möjligen hade efterkrigstidens ”järnridå”
hamnat västligare än vad som nu blev fallet.

”Turbulence” av Giles Folden
En thriller där huvudrollen innehavs av en
meteorolog! Inramningen är andra världskriget och handlingen snurrar runt beslutet
för när den allierade invasionen ska äga
rum.

Det är en fiktiv historia men uppblandad
med stora delar verkliga händelser och personer.
Till saken hör att författarens svärfars farfars bror (långsökt men ändå) i verkligheten Lewis Fry Richardsson. Karaktären
Ryman är baserad på Richardsson och ytterligare några verkliga ”genier” aktiva under kriget har en plats i berättelsen.

Under täckmantel som meteorolog/observatör skickas huvudpersonen att sätta upp
en ny väderstation på en av Skottlands öar.
Det verkliga uppdraget är att bekanta sig
med en professor Ryman som bor på ön.
Ryman är något av ett geni på väderprognoser och skulle kunna hjälpa till med bedömningarna av atmosfärens variabilitet
inför den allierade invasionen. Det behövdes gynnsamma väderförhållanden flera
dagar i sträck. Längre tid än vad dåtidens
prognosmetoder egentligen tillät meteorologen att uttala sig om. Dessutom behövdes
andra mer kalenderbundna parametrar, som
nattbelysning (motsvarande nära fullmåne)
och lågvatten i tidvattenfasen stämma med
perioden av bra väder. Problemet är att
Ryman är pacifist och inte vill ha något
som helst med kriget att göra.

I efterordet kan man läsa att följande
böcker använts som referens
− Prophet or professor? The life and
work of Lewis Fry Richardsson, Oliver
Ashford (1985)
− Forecast for overlord J.M. Stagg
(1971)
− Weathering the storm Sverre Petterssen (edited by Rodger Fleming
1974/2001)
− Some meteorological aspects of the Dday Invasion of Europé, edited by
Roger Shaw 1984
− With wind and sword Stan Cornford
(1994)
− Pyke, the Unknown genius, Davis
Lampe 1959

Mot slutet av boken följer man ansvarig
meteorolog J. M. Stagg (Met Office) som
hade det samlade ansvaret att ensa prognoserna. Systemet var uppsatt så att man
genomförde dagliga telefonkonferenser
med meteorologer från USA, och UK
Navy. Amerikanarna körde någon form av
statistisk prognostjänst som byggde på att
känna igen olika ”typväderlägen”. Man var
långt ifrån eniga och tidvis var det mycket
pressat och snudd på omöjligt att lämna en
ensad prognos till Eisenhower.

Handlingen som sys runt historien är
välskriven och drar handlingen framåt i
bästa deckaranda. Giles Folden är en bra
berättare. En av hans första böcker ”The
last King of Scotland” handlar om skräckväldet i Uganda på 1970-talet. Boken filmatiserades och blev en succé där skådespelaren Forest Whitaker fick en Oscar för
bästa manliga huvudroll i sitt porträtt av Idi
Amin.

Väderprognoserna i sig ändrade ju inte utgången av andra världskriget, men med
röda arméns intåg från öster kan man spekulera i vad som hänt om invasionen skjutits upp 2-3 veckors till nästa gynnsamma
astronomiska fas för en invasion inföll.

Jag har inte sett Turbulence i någon svensk
upplaga (ännu).
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Flygoperationerna kunde då fortgå på den
allierade sidan medan man Tyskarna vid
dimma på kontinenten inte kunde starta eller
landa. FIDO var helt enkelt pipelines fyllda
med flygbränsle längs båda sidorna av landningsbanan. Den stora uppfinningen i systemet var speciellt utvecklade munstycken
som bara genererade låga (utan rökutveckling). Genom värmeutvecklingen fick man
upp sikten/molnbasen till landningsbara värden. Det ska ha varit en helt magnifik syn att
se denna kilometerlånga brand och att landa i
eldhavet var en upplevelse. Banljus var helt
överflödiga och vid nattflygning var det enkelt att hitta hem då systemet syntes på
mycket lång håll. Bränslekrävande? Det gick
åt sanslösa mängde flygbränsle till detta. En
timmes drift krävde ca 380 000 liter.

Fixing the sky: James Rodger Fleming
”The checkered history of weather and
climate control”
Fleming är profesor i vetenskapshistoria och
verksam vid Colby College. I boken tar han
upp de flesta av människans drömmar, och
verkliga försök, att kontrollera vädret och
klimatet.
Åtta kapitel med början forntid och naturfolken ”vädertro” vidare över Grekisk mytologi in i medeltiden och fram mot upplysningens tidevarv.
Två kapitel ägnas åt nederbörd, ett om alla
de försök som gjorts på olika håll att framkalla regn med de mest fantastiska metoder
som saknade förankring i vetenskapen.
Några av dessa ”rain fakers” fick hålla på
förvånansvärt länge med sina projekt. Det
andra regnkapitlet handlar om de försök som
sedan blev de verklig artificiell nederbördsprogrammen i USA och i andra delar av
världen. Kina upprätthåller och vidareutvecklar detta, men förhållandevis lite är känt
om vad de egentligen håller på med.

Planer fanns att installera FIDO på
Heathrow, men både kostnaderna för driften
och instrumentlandningssystemen som utvecklades efter kriget gjorde att behovet av
systemet utgick.

I de avslutande kapitlen behandlas bl a militärens planer på att kunna modifiera vädret till sin fördel och också lite om de avtal
som sedan skrevs som just förbjuder denna
typ av verksamhet. Sista kapitlet ägnas åt
alla mer eller mindre tokiga idéer av ”geo
enginering” som vi har sett i klimatfrågan.

Dimma ägnas ett kapitel. Här beskrivs t ex.
metoden FIDO som användes under andra
världskriget för att på vissa flygbaser i England ”bränna” bort dimman så det övergick i
stratusmoln och sikten blev acceptabel.

--------------------------------- - o - ----------------------- - o - ----------------------------------

Väder, klimat och föreställning om klimat
vis en följd av växthuseffekten, om det är
kallt som förra vintern så har solstrålningen
plötsligt försvagats och i år då solen är normal igen så är det återigen den mysteriösa
växthuseffekten som på en nära nog magiskt
vis ger oss en gammaldags Fimbulvinter i
Nordeuropa.

Den ovanligt kalla förvintern 2010/2011 har
säkert förvånat många som säkert hade förväntat sig ett mindre vinterligt väder efter de
senaste årens uppmärksamhet kring växthuseffekten. En av våra mer aktiva mediameteorologer menade för ett tag sedan att det
gällde att passa på med skidåkningen i Sydoch Mellansverige då detta snart kunde vara
ett passerat nöje.

De senaste årens nära nog hysteriska fixering
vid växthuseffekten har skapat en skev uppfattning vad klimatet är och vad som egentligen avses med en klimatprognos. Jag skall i

Det är naturligt ingen brist på förklaringar –
Har vi en varm väderperiod så är detta givet-
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omöjliga gäller tyvärr även om vi skulle ha
en exakt kunskap om de lagar som styr väder
och klimat. Den teoretiska gränsen för detaljerade väderprognoser, ligger sannolikt
mellan 2-3 veckor. Även vårt planetsystem
är föremål för kaotiska processer. Enligt
Laskars arbeten under det senaste decenniet
kan detaljerade rekonstruktioner av planetbanorna och planeternas oblikvitet endast
göras för ca 35-40 miljoner år. Detta är mer
imponerande än meteorologernas 2-3 veckor
men bör hållas i tankarna när man önskar
rekonstruera jordens klimat för många
hundra miljoner år tillbaka i tiden. Vi skall
kalla detta prediktabilitet av det första slaget.

denna uppsats försöka reda ut en del oklarheter. Flera av dessa beror på en ofta missriktad ambition att förklara fysik för lekmän
eller att popularisera vetenskap i allmänhet
utan att ha klart för sig att detta är nära nog
ogörligt utan tillräckliga kunskaper i matematik och grundläggande fysikaliska insikter. Ett är corioliskraften som har fått mycket
uppmärksamhet i Polarfront. Den är understundom svår att förstå för en lekman medan
det för en fysiker eller välutbildad meteorolog är det helt enkelt en konsekvens av en
elementär transformation av Newtons
rörelseekvationer från ett stationärt till ett
roterande koordinatsystem.
Ett ännu bättre exempel är Einsteins relativitetsteori som säkert för de flesta är något
av ett mysterium. Att hastigheter inte kan
adderas på ett normalt sätt utan blir faktiskt
mindre än summan av de enskilda hastighetsvektorerna, att massan av en kropp beror
på dess hastighet och att själva tiden går
långsammare vid en förflyttning är för de
flesta svårt att ta till sig. Man får vara tacksam att dessa omständigheter inte har blivit
föremål för en allmän debatt. Emellertid, relativitetsteorin tillämpas dagligen och exempelvis GPS skulle inte kunna förstås utan den
och tiden går faktiskt långsammare på en
satellit än vid jordytan. Ett fysikaliskt faktum
är att ingenting kan röra sig fortare än ljuset i
vakuum och denna omständighet är grundvalen till teorin. Relativitetsteorin har bekräftats oupphörligen och idag finns knappast några fysiker som ifrågasätter den. Däremot är jag övertygad att den skulle ifrågasätta om den skulle bli föremål för en allmän
debatt i vår tids mediakultur. Man skulle
hävda att den strider mot ett sunt tänkande.
Det var dylika argument som under lång tid
användes mot Einstein och innebar att det
tog åtskilliga år innan relativitetsteorin blev
allmänt vetenskapligt accepterad.

Den fråga som har sysselsatt meteorologin
och klimatforskningen under de senaste årtiondena gäller frågan i vilken utsträckning
som klimatet är möjligt att förutsäga. Detta
är en fullt rimlig fråga då klimatet inte är något annat än enveloppen av allt väder under
en viss tidsperiod. Av praktiska och traditionella orsaker har vi använt oss av perioder på
30 år. Det finns ingen klar teoretisk motivering härför. Baserat på modellsimuleringar
borde det snarare vara 50-100 år. Det är svårt
att finna en empirisk bestämning då ett flertal externa processer som påverkar klimatet
är icke-stationära. Hit hör större vulkanutbrott, variationer i solstrålningen och antropogena ändringar i växthusgaser och aerosoler. Om vi exempelvis betraktar det förindustriella klimatet i Europa för tiden 15001900, för vilket det föreligger en realistisk
empirisk rekonstruktion av klimatet, så visar
det sig att detta är möjligt att nöjaktigt reproducera i en klimatmodellberäkning. Och
detta utan några som helst externa variationer i solstrålning, vulkanutbrott eller andra
icke stationära processer! Orsaken är att atmosfärcirkulationen eller klimatsystemet har
en tendens till självorganisation, vilket yttrar
sig som en preferens för karakteristiska cirkulationsmönster vilka uppträder med en
viss bestämd probabilitet.

En annan grundläggande fråga inom fysiken
som märkligt nog ännu inte vunnit en brett
accepterande är den fundamentala roll som
kaotiska processer utgör i naturen. För oss
meteorologer är dessa något av en realitet
men blev först mer allmänt accepterade inom
andra vetenskapliga områden efter Edward
Lorenz arbeten. Att perfekta prognoser är

En sådan rekonstruktion omfattar medelvärde, varians, tillfälliga trender, extremvärden mm. Det är sådana beräkningar som görs
med dagens klimatmodeller. Efter Lorenz
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skall vi kalla detta prediktabilitet av det
andra slaget.

rade på en allmänt högre bakgrundstemperatur.

Det är emellertid viktigt att göra klart för sig
att en sådan prediktabilitet i de flesta avseenden är mindre användbar då vi inte kan
bestämma när exempelvis olika sådana extremsituationer inträffar utan bara att de kan
inträffa och hur ofta detta kan ske. Dessa är
inte minst utpräglade i atmosfärströmningen
över Nordatlanten och Västeuropa. Ett av de
mer dominanta cirkulationsmönstren är vad
som ofta går under namnet den Nordatlantiska Oscillationen, NAO. När meteorologer
får frågan varför vintern är mild eller kall i
Nordeuropa så svarar de oftast att detta beror
på NAO. Den mindre reflekterande journalisten nöjer sig oftast med detta utan att
komma med följdfrågan vad beror då NAO
på? Härför finns dessvärre ingen meningsfull
förklaring då NAO av allt att döma är en
självreglerande mekanism och en följd av
feedback mellan transienta cyklonvågor och
de kvasistationära långa vågorna. Frågan kan
alltså inte bevaras utan får betraktas som retorisk. Dylika variationer i klimatet kan därför egentligen inte förutsägas längre än vad
vädret kan förutsägas.

Mot denna bakgrund bör vi kommunicera
resultat av klimatberäkningar till politiker
och allmänhet med stor försiktighet. Med
tanke på att inte ens fackmeteorologer eller
fackklimatologer tycks göra klart för sig vad
de egentligen menar med klimat och klimatets prediktabilitet så kan man lätt föreställa
sig den oklarhet som finns hos lekmännen.
Många har säkert fått för sig att kallvintrar
tillhör det förflutna efter en period på mer än
20 år utan en verkligt kall vinter i Sverige.
När detta händer, som nu två år i rad, undrar
allmänheten säkert vad den antropogena
klimatändringen egentligen innebär. Härvid
har de ju så att säga blivit hjälpta på traven
att alla fantasifulla publikationer som publicerats under senare år inte minst av våra
meteorologkändisar.
På lång sikt är en förändring i jordens värmebalans till följd av ökande växthusgaser
oundviklig, vilket otvivelaktigt kommer att
få konsekvenser för framtidens klimat. För
detta är det nödvändigt att på sikt komma
fram till en realistisk lösning. Tills vidare har
dock den globala uppvärmningen varit ringa
och i de flesta områden en obetydlighet jämfört med amplituderna i de naturliga klimatvariationerna även om dessa utan vetenskaplig grund har tillskrivits antropogena orsaker.
Innan de antropogena klimateffekterna kan
lösas måste dock jordens energiproblem lösas. Att göra detta på global skala och samtidigt ge alla människor ett drägligt liv kräver
helt säkert radikala lösningar som vi för närvarande inte ser ett realistiskt tillvägagångssätt på men en snabb utbyggnad av kärnenergi inkluderande breederreaktorer och
jättelika solenergianläggningar är tills vidare
de enda realistiska alternativen till den fossila energin.

På grund av det nära nog omättliga intresset
för väderinformation, utöver vad som är vetenskapligt möjligt, har många, tyvärr även
vissa vädertjänster, fallit för frestelsen att
förse den s.k. marknaden med otillförlitliga
långtidsprognoser om detta innebär inkomster eller medial visibilitet. Den ovanligt
långa och delvis extrema köldperioden i november och december 2010 i stora delar av
Nordvästeuropa och liknande tidigare episoder har skapat en uppfattning att längre
prognoser är möjliga. En viss persistens föreligger understundom då etablerade extrema
cirkulationsmönster mindre ofta ändrar sig
under högvintern. Januariväder och februariväder är som vi vet högre korrelerade än novemberväder och januariväder. De numeriska klimatberäkningarna under inverkan av
förhöjda växthusgaser visar härvid knappast
någon ändring utan extrema vintrar inträffar i
stort sett med samma frekvens i en klimatiskt
varmare växthusvärld, låt vara superpone-

Lennart Bengtsson
Hedersmedlem av SMS
Crowthorne, 27 december 2010
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Historiska väderkatastrofer - Del 2 Mayafolkets undergång
Gustav Scheutz
Skövlingen av regnskogar i världen ses
som en väsentlig orsak till klimatförändringarna. En följd av dessa anses av en del
forskare bli att vi får mer markanta och utdragna El Niño och La Niña perioder. I en
artikel i Sydsvenskan 13/1 i år "La Niña
påverkar vädret i hela världen" är områdena för torka respektive regn och stormoväder markerade. Ett av dessa områden
täcker sydvästra USA och delar av
Mexiko. I en artikel i Scientific American
jan 2011 "Casualities of Climate Change"
visas bland annat på två av datorbilderna
från Mexiko och Centralamerika hur
många procent av växtsäsongen som upplevde torka 1988-2007, särskilt norra delen
upplevde svår torka. Vidare fanns en karta
över hur många procent mindre regn området väntas få 2080. Det finns bild på en
dricksvattendamm som redan krymt väsentligt. När regn väl kommer är det mest i
samband med tropiska cykloner. Det påvisas också hur redan nu folk flyr mot USA,
särskilt Arizona, då det blir allt svårare
att försörja sig på vad jorden ger.

väggskrifter som på senare år blivit tolkade. I dem avslöjas detaljer om strider
mellan statsstäderna men den grundläggande orsaken till folkminskningen framgår inte. Inom parentes kan nämnas att
samtliga böcker utom tre förstördes av
spanjorerna på 1500-talet. Därför blev det
särskilt intressant att läsa en artikel i Illustrerad Vetenskap nr 6/2010 "Överraskande forskning- Mayafolkets historia får
skrivas om". Flera sensationella upptäckter
under de senaste åren innebär att arkeologerna helt måste skriva om Mayafolkets
spännande historia. Fynd av över 2000 år
gamla väggmålningar visar att rikets storhetstid började flera hundra år tidigare än
man har trott. Samtidigt har forskarna hittat
förklaringen till varför det mytomspunna
indianriket senare upplöstes.
Det som intresserar oss mest är att det var
skogsskövlingen som var den enskilt
största anledningen till undergången. Man
kan här dra en parallell till Påskön, där befolkningen utrotade sig själva genom att
avverka öns träd för att tillverka och transportera sina stenbeläten. Något liknande
skedde hos Maya. För att få kalkputs till
sina enorma tempel och monument måste
de hetta upp kalksten. Till varje kvadratmeter mur behövde de bränna 20 träd. Vidare behövdes väldiga markområden för
majsodlingar åt den växande befolkningen
och skogen kalhöggs. Man var kanske rädd
för revolutioner, de har ju ofta utlösts av
brödbrist då som nu. Genom undersökning
av pollenlager i insjöar har forskarna
kommit fram till att trädpollen nästan helt
försvunnit i riket på 800-talet och ersatts av
pollen från ogräs.

Går vi tillbaka i historien finner vi i detta
område ett högtstående kulturfolk, som
levt här sedan några århundraden före vår
tideräkning. Detta Mayafolk nådde sin
höjdpunkt på 600-talet e Kr och hade då en
befolkning på ca 15 miljoner på en yta av
Italiens storlek. De byggde höga trappstegspyramider som tempel men även astronomiskt observatorium. Den största staden var Tikrit på 62 kvadratkilometer, här
har man lokaliserat 3000 byggnader och
därunder 10000 dolda mindre hus. Man var
tvungen att skövla skogen för detta men
även för att utvidga majsodlingen över
låglandet i norr för att mätta den ökande
befolkningen. Under loppet av några decennier på 800-talet minskade folkmängden dramatiskt till bara någon miljon.

Under Tom Severs ledning har man med
hjälp av två datorsimulerade klimatmodeller kallade MMS och CCMS kommit fram
till att skogsavverkningen i området förändrat klimatet. Från miljardtals datorkalkyler får man en bild av klimatet, hänsyn

I boken försvunna världar från 2003 berättas om Mayafolkets många böcker och

18

Polarfront nr 142 mars 2011

har även tagits till eventuella vulkanutbrott. Man satte in ytterligheterna total
skogsavverkning och ingen avverkning
alls. I det första fallet blev resultatet en
temperaturökning på 3-5 grader samt
20-30 % minskad regnmängd. Erosion av
det översta jordlagret bidrog förstås till
hungersnöden. Grundvattnet låg för lågt
och för att få dricksvatten var man tvungen
att lagra regnvatten i reservoarer och med
minskande regn och ökande avdunstning
tömdes dessa snabbt. Med hjälp av borrprover från havsbottnen i närheten kunde
vetenskapsmännen vidare visa att tre extrema torkperioder på nära 10 år vardera
inträffat 810, 860 och 910. Det var alltså
en konstant brist på vatten och mat som var
huvudorsaken till kollapsen på 800-talet.
Tom Sever ger sin korta dom över Mayafolket "De hade sig själva att skylla för undergången". En spillra av folket levde dock
kvar och upplevde en tillfällig blomstring
på 1200-talet för att sedan nästan utrotas då
spanjorerna kom på 1500-talet. De kallade
sig då fortfarande Mayamän och därifrån
kom ordet in i språket.

dar från annan riktning, den sydliga oscillationen. Det talades också om en långvarig torkperiod som plågade folk i delar av
Sydamerika på 1200-talet. Det som drabbade Mayafolket är alltså inget unikt.
Ett aktuellt torkproblem tas upp i en artikel
i SvD 5/2 "Torka i Amazonas oroar forskare”. Under 2010 drabbades upp till 60 %
av regnskogen av svår torka, även 2005
berördes samma område av torka. Det hänvisas till en studie i Science som visar hur
döda träd avger koldioxid, under några år
blir det lika mycket som USA:s årliga utsläpp från fossilbränslen. Michael Tjernström kommenterar att det är ett nytt
forskningsfält och i vissa biosfärmodeller
finns hypotesen med.
Till slut något om Mayakalendern som blivit aktuell genom regissören Emmerichs
katastroffilm 2012. Där får man se städer
och hela kontinenter rämna. På bilder och
text från Illustrerad Vetenskap (sid 20) får
man en klar bild av hur kalendern är konstruerad. Mayaforskarna är i dag eniga om
att det inte väntades någon katastrof när
kalendern tog slut. Efter en traditionell nyårsfest skulle en ny tidsperiod starta.

Vår närmaste och mycket aktive naturgeografiprofessor Jan O Mattsson nämnde i
förbigående Mayafolket i sitt senaste SMSföredrag om El Niño/La Niña och därför
kontaktade jag honom angående de ovannämnda torkperioderna. De var kanske exempel på s.k. meganiños som också berördes i föredraget. I boken Naturens krafter
talas om en El Niño på 1990-talet som varade sex år och som gav upphov till en debatt om fenomenet beror på klimatförändringar. I försöken att förutsäga dessa fenomen använder man både statistiska och dynamiska modeller och i takt med att kunskapen ökar blir de dynamiska alltmer
framgångsrika. I detta sammanhang vill jag
nämna ett föredrag på Kunskapskanalen
6/2 "Och naturen skapade människan”. I
slutet behandlades vindsystemens förändringar och påverkan på människan i historien. Det visades hur olika folk koloniserat
Söderhavet med segelfartyg och då utnyttjat långvariga perioder då den normala
passadvinden upphävts och ersatts av vin-
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Världens Historia Nr 12/2010
Scientific American Jan 2011
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*

* cyklerna – till exempel 4 ajaw 8 kumk´u. Denna stora cykel varade sammanlagt 18 980 dagar - motsvarande 52
haabår. Så lång tid tog det nämligen innan en dag med precis samma namn uppträdde igen.
När mayafolket skulle hålla koll på händelser som gick längre tillbaka eller framåt i tiden än 52 haabår, använde de
en helt annan kalender kallad den långa tideräkningen. Till skillnad från de båda förstnämnda kalendrarna var den
långa tideräkningen linjär och kronologisk. Den började med världens skapelse, som mayafolkjet bestämde till
natten mellan den 13 och 14 augusti 3114 f Kr – liksom vi räknar vår tid i förhållande till Jesu födelse. Ingen vet
varför mayafolket bestämde världens begynnelse till just 3114 f Kr – mayariket existerade inte ens vid denna
tidpunkt. Man vet i dag inte heller varför den långa tideräkningen slutade efter cirka 5 100 år – nämligen precis 21
december 2012.

Bilder med kommenterande text från Illustrerad Vetenskap Nr 6/2010
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