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"Undulatus asperatus". Fotograf: Niclas Kinnander och platsen Härlöv 110808 kl 18:35.
The Cloud Appreciation Society bildades i Storbritannien år 2005 av Gavin Pretor-Pinney. Som
namnet antyder vill man främja förståelsen av och insikten om molnens betydelse. Enligt Wikipedia hade det i juli 2010 över 22000 medlemmar i 83 länder. För ett par år sedan föreslog
Pretory-Pinney att ”asperatus” eller ”undulatus asperatus” skulle införas som en ny varietet. Det
är vågformade moln som bildas av molnfabriken intensiva Cumulonimbus. Undulatus asperatus
betyder ungefär grovt vågformad.

Tage Andersson
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30 november 2011
Ett intressant föredrag
Vid SMS årliga möte på Geofysik (Meteorologi) i Uppsala den 7 december kommer vi att få njuta av
följande föredrag:

Klimatförändringar ur ett historiskt perspektiv
Hur har klimatet förändrats på jorden under de senaste 10 000 åren och vilken betydelse har det haft för
människan? Om detta berättar Fredrik Charpentier Ljungqvist, historiker och författare till boken
Global nedkylning. Klimatet och människan under 10000 år (Norstedts, 2009).

Red

Väl mött i Uppsala!
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saker ska göras snabbt och oförberett. De naturhamnar i skärgården som klarar serien nordväst-nordost-sydost-sydväst på 18 timmar är
verkligen inte många. Vår båt har ju vädertjänst ombord, så vi har sluppit pyjamas-segla,
men valet av naturhamnar har varit ganska
enahanda. Det jobbiga är ju om serien ovan
istället blir nordväst-väst-sydväst med tillhörande högre vindhastigheter.

Ordföranden har ordet…
Hej alla medlemmar!
Oj, vad fort en sommarperiod går! Plötsligt är
det full höst, det är alldeles mörkt när man
vaknar, och det blir alltmer ”bett” i vindbyarna. Nu kryper landet inomhus och vi förbereder oss för att komma igenom vintersäsongen.

Och efter den ”arabiska våren” med informationsspridning via Facebook, har även vår del
av Internet fått en Facebook-lekhage att finnas
i och utbyta stora och små åsikter och meddelanden. Visst är informationsspridningen ögonblicklig och väldigt lämplig till snabbdiskussioner, och allt kommer säkert att finna riktigt
trevliga former så småningom.

En vanlig fråga är hur det ska bli med den
Nord-Atlantiska oscillationen, NAO:n. Ska vi
få en tredje gammaldags vinter eller ska vädret
falla tillbaka på de alltför välkända slask- och
blask-vintrarna? Det är naturligtvis inte bara
min omgivning som undrar. Hela landet är ju
extremt väderberoende under vintersäsongen.
Det räcker som bekant att säga ordet ”pendeltåg” för att få större delen av Mälarregionens
befolkning att sucka djupt. Det är ju inte så
mycket en prognosmeteorolog kan göra, förutom att ta fram en så träffsäker prognos som
möjligt som beslutsunderlag för trafikbolagen
och ha en from förhoppning att man tar till sig
prognosen, förstår den och agerar på rätt sätt.

Och du som ännu inte betalat medlemsavgiften
för 2011: nu börjar det bli väldigt sent. För den
som föredrar Polarfront direkt via nätet är
medlemsavgiften 100 kr per år, och med en
tjusig pappers-tidskrift direkt hem i brevlådan
är avgiften 200 kr per år. Insättes på Plusgiro
60 20 35 – 8.

Peter

Ett sätt att förbättra gemene mans förståelse är
att använda dagens benämningar på svenska
landsdelar. Det är den vanligaste orsaken till
missförstånd om vad det är för väder som förutsägs i prognoserna. Mycket av dagens klagomål på prognoserna skulle säkert försvinna
om man bara gjorde det lättare för väderkonsumenten att förstå vilken prognos som gäller
för den del av landet man vistas i. Och det är ju
speciellt när man vistas inom någon annan region än där man bor. Hur stor del av turisterna
vet t ex om man vistas i nordvästra Svealands
fjälltrakter eller södra Norrlands fjälltrakter,
när man åkt från Skåne till Dalafjällen?

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

Redaktören
Hej igen alla läsare!
Man kan konstatera att årstiden åter har växlat.
Polarfronts utgivning ligger ungefär i fas med
dessa. Träd och buskar ser ut att stå i brand och
regnet står som spön i backen utom längst i
norr där nederbörden redan kommit i frusen
form.
Detta nummer av Polarfront är inte så tjockt.
Endast 16 sidor (det minsta jag varit med om
som redaktör) och det är några av våra trognaste skribenter som står för det och dessa
tackar redaktionen varmt för bidragen. Det
finns ytterligare några författare som då och då
brukar glädja oss med intressanta artiklar. Men
ni ca 250 övriga medlemmar måste väl också
ha något att berätta? Gör gärna det och skicka
in era bidrag – helst senast 30 november, så
kanske vi hinner få ut en Polarfront till julhelgen också.

En summering av sommarsäsongen och de tidvis utskällda prognoserna för södra halvan av
landet ger, så långt jag upplevt det, till största
delen oönskat väder = dålig prognos. Tittar
man lite närmare, och efter att som vanligt träffat besviket båtfolk i skärgården, lika delar
missföstånd om vilket område man ska lyssna
efter, öst-västliga missar, vilket ju ofelbart
drabbar mycket stora delar av befolkningen
eller upplevs som helt fel.
Parat med alla dessa syd-nordliga lågtrycksvandringar har det varit väldigt krångliga vindskiften vid olyckliga tider, dvs mitt i natten,
vilket ju ger upphov till mycket ”pyjamas-segling” med tillhörande olycksrisker när svåra

Ha en bra höst och akta ryggen när snön
kommer!

Lars Bergeås
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I brist på bättre – statistiska grepp i prognosarbetet
När jag sitter och skissar på min lärarföljetong i Polarfront funderar jag på vad som
varit rätt och fel i utbildningen av prognosmeteorologer. Kunskaper i atmosfärens fysik var och är fortfarande ofta direkt
användbara som t.ex. beräkningar av konvektion och dimma ur radiosonddiagram.
Vad som förvånat mig är hur lite utbildningen i dynamisk meteorologi och numeriska väderprognoser (NWP) betytt i prognostjänsten.

på bättre, en persistensprognos (med hänsynstagande till den dagliga cykeln) för de
kommande två dygnen, därefter antog de
en ”återgång till det normala” med det klimatologiska medelvärdet som statistiskt
rättesnöre. Ett annat typiskt intuitivt statistiskt agerande visade sig vid hänsynstagande till nyinkomna väderobservationer: Det faller 5 millibar på Shetlandsöarna!
Det fanns ingen tid att rita om prognoskartan varför jourhavande i brist på bättre
intuitivt tillämpade ”Bayesiansk statistik”,
som i mycket stor korthet är en matematisk
formalisering av problemet att uppdatera
information.

Det kan vara upplysande att anlägga ett historiskt perspektiv från tiden före NWP.
Det berättas att när jourhavande en tidig
sommarmorgon kom upp på Vädertjänsten
på Fridhemsgatan fann han den biträdande
meteorologen kämpande med telefonerna
som ringde stup i ett. Utanför fönstret öste
regnet ner istället för det vackra solsken
som utlovats. Utan att göra någon djupare
analys eller ens titta på de halvplottade
kartorna ropade jourhavande till den biträdande:
- Säg att det lättar om en timme!

Poängen var att all denna användning av
dessa och andra statistiska grepp skedde
intuitivt. Meteorologerna hade sällan undervisats i matematisk statistisk1 och insåg
nog inte att det faktiskt fanns ett visst vetenskapligt-matematiskt berättigande i det
de försökte göra. Tillkomsten av NWP
ändrade på inget sätt dessa förhållanden,
snarare tvärtom.

Jourhavande hade snabbt insett att gårdagskvällens sörmländska konvektiva system uppenbarligen ännu inte haft vett att
gå och lägga sig, men att det inte kunde
dröja länge förrän så skedde. Han hade
därmed, troligen ovetande, tillämpat den
statistiska principen om ”regression to the
mean” (återgång till det normala), upptäckt
av Francis Galton (1822-1911), dvs att extremer eller anomalier tenderar att dämpas
eller inte bli långlivade. Liknande principer
kunde, i brist på bättre, tillämpas när man
gjorde 2-timmars trendprognoser eller
skrev ”taffar”, dvs ”Terminal Area Forecasts”.

Anders Persson

1

Bristen på statistisk utbildning visade sig när
det gällde att när det gällde att genom verifikationer avgöra vad som var bra och dåliga prognosmetoder. På 1970-talet fann en av Lars Moen
initierad undersökning att åskriskprognoserna till
Vattenfall var utan värde. Det visade sig dock att
verifikationen hade skötts felaktigt så att sannolikheter > 50% tolkades som ”åska är prognoserad” och < 50% ”åska är inte prognoserad”. När
åskriskprognoserna verifierades korrekt (när t.ex.
30% prognoserats skulle åska ha inträffat 3
gånger av 10) visade det sig att prognoserna visst
hade värde.

Vid djupa kalluftsinbrott eller värmeböljor
gjorde meteorologerna, före NWP, i brist
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Fler kalla vintrar?
Tage Andersson
Den globala uppvärmningen illustreras av
suggestiva bilder som fig 1. Vi ser hur temperaturen, visserligen oregelbundet, men på
det hela taget, stigit sedan de världsomfattande (åtminstone nästan) mätningarnas start
omkring år 1850. Noggrannare inspektion av
y-skalan visar att ökningen är knappt en grad
Celsius. Beräknas med minsta kvadratmetoden den linjära temperaturtrenden fås 0,45
grader C per sekel för perioden 1850-2010
och 0,62 för 1900-talet (1901-2000).

Efter en serie varma vintrar fick vi 2009/
2010 en kall. Detta förvånade experterna,
eftersom den pågående globala uppvärmningen skulle, om inte förhindra, åtminstone
se till att sådana blev ytterst sällsynta. Förutom detta framhöll experterna till en början
att fenomenet var lokalt. Kom så nästa vinter, 2010/2011, som också blev kall (i fortsättningen betecknas vintrarna, som traditionellt anses omfatta månaderna dec-feb att
betecknas med det senaste årtalet, alltså vintern 2009/2010 betecknas 2010). Frågan är
alltså hur frekventa de kalla vintrarna kommer att bli.

Fig.1. Observerade marknära temperaturanomalier (avvikelser från medelvärdet för åren 1961-1990)
för hela globen åren 1850-2010 enligt Climate Research Unit, England
(http://www.cru.uea.ac.uk/cru/info/warming/ ). Staplar ger observerade årsvärden. Heldragen svart
kurva har utjämnat dem. Observera likheten mellan temperaturökningarna 1910-1940 och 1975-2005.
Atmosfärens koldioxidhalt steg ca 10 ppm under perioden1910- 1940, men ca 60 ppm under perioden
1975-2005 (från 320 till 380 ppm).

att amplituderna blir större ju närmre polen
man kommer och att de globala variationerna
styr de regionala. En positiv korrelation
mellan de två kan väntas eftersom bägge har
en positiv, om än svag, trend. Dock är korrelationen mellan dem endast + 0,17. Med
andra ord, vi kan mycket väl ha kalla vintrar
då halvklotets medeltemperatur är hög. Figu-

De globala temperaturvariationerna är
mycket mindre än de regionala och ännu
mycket mindre än de lokala säsongsvariationer som vi upplever. Den regionala temperaturvariationen över Sverige på vintern
ger fig 2, som också visar norra halvklotets.
De svenska amplituderna är ungefär en tiopotens större än halvklotets. Man kan hävda
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övertolka den här sortens diagram. De ger
oss ingen anledning att utesluta att hela eller
delar av kommande vintrar i blir extremt
kalla. Se t.ex. den kalla december 2010, fig
3, under en av norra halvklotets varmaste
decembermånader.

ren kan förstås tolkas på många sätt, alltefter
vad man vill visa. T.ex. kan noteras att efter
1960 de kallaste svenska vintrarna fått allt
högre temperatur. Samma gäller 1900-talets
första decennier. Den kallaste svenska vintern inföll 1966. Man måste akta sej för att

Fig.2. Vinterns temperaturanomalier för Norra Halvklotet och Sverige 1881-2011. Data från
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/1.2430 och http://data.giss.nasa.gov/gistemp/

1942. Därefter har vi faktiskt upplevt en till,
1985-1987. Hur geografiskt omfattande är
dessa kalla vintersviter? Fig 3 ger temperaturernas globala fördelning och jämför med de
två senaste vintrarna.

Efter 1930-talets varma vintrar kom de
kalla krigsvintrarna 1940-1942 som en
överraskning. Gösta H. Liljequist beskriver
det år 1943 i ” The Severity of the Winters
at Stockholm 1757-1942” ( Geografiska Annaler, Vol. 25). Speciellt oväntat var att två
kalla vintrar följdes av en tredje. Ännu minns
många dessa extrema krigsvintrar, som avgörande påverkade 2a världskrigets utgång, inte
bara genom att Hitlers dåligt vinterutrustade
arméer förfrös i Ryssland utan även för att
sjöfarten i Östersjön, Skagerack och Kattegatt lamslogs (http://www.1ocean1climate.com/the-three-years-cold-packageand-the-war.php)

De kalla krigsvintrarna 1940-1942 Inföll
då såväl globen som helhet och norra
halvklotets vintrar hade ett temperaturmaximum. Även under de kalla vintrarna
2010-2011 hade såväl globen som norra
halvklotet hög temperatur. Kan intuitivt förefalla underligt, men är det inte med tanke på
den låga korrelationen mellan Sveriges och
klotets temperaturanomalier. Gemensamt för
våra kalla vintrar är att kylan täcker större
delen av Europa och Sibirien. De är alltså
inga lokala fenomen. En enkel bild av dem
är att den sibiriska anticyklonen, som beter
sej som en dallrande geleklump,

Liljequist noterade också att tre konsekutiva
kalla vintrar var mycket ovanligt. Under de
nästan 200 åren han behandlade nådde endast två treårsperioder närheten av 1940-
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Fig.3. Temperaturanomalier under vintrarna 1940-1942, 1985-1987, 2010-2011 samt december 2010.
Referensperiod 1901-2000. Data och analysmetod efter http://data.giss.nasa.gov/gistemp/maps/

är ovanligt kall och tillåts att breda ut sej åt
väster. Ofta därför att den nordatlantiska oscillationen, NAO, har ett lågt värde, innebärande att den azoriska anticyklonen och den
isländska cyklonen är svaga, med svag västvindkomponent mellan dem. Enbart oscillationen styr inte temperaturen. Vintern 2010
hade extremt lågt NAO, de kalla vintrarna
1985-1987 också lågt, men betydligt högre
än 2010.

/GRL11.pdf Persisting cold extremes under21st century warming scenarios). Även
dagspressen hakar på. Den engelska Daily
Express har den 10 oktober en artikel Britain
faces a mini ice age
(http://www.express.co.uk/posts/view/276516/
Britain-faces-a-mini-ice-age-) där man befarar
att en kommande, decennielång liten istid
kan börja redan nu.

Ofta påstås att vårt nuvarande väder och
klimat är unikt. För detta saknas tillförlitligt underlag. Den globala temperaturen är
sannolikt inte högre nu än den var under den
medeltida värmeperioden omkring år 1000
e Kr eller den romerska värmeperioden år-

Efter ett par kalla vintrar i Europa och
USA visar klimatmodeller att fler sådana
väntas, se Kodra et al i Geophysical
Research Letters
(http://wwwusers.cs.umn.edu/~ksteinha/papers
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ner. Fler tropiska orkaner anförs ofta som
indikation på klimatändring. I själva verket
hade, tills för någon månad sedan, den tropiska cyklonaktiviteten ett minimum, fig 4.

hundradena före Kristi födelse. Hittills har
inget väder observerats som rimligtvis ligger
utanför det naturliga klimatets fluktuationer.
För vår del tycks frekvensen av kalla vintrar
oförändrad under den tid vi har observatio-

Fig.4. Globala frekvenser av tropiska orkaner, 12 månaders löpande summor. Översta tidsserien ger
antalet tropiska cykloner som nådde minst orkanstyrka (maximal vindhastighet över 64 knop). Undre
tidsserien antal som nådde ”major” styrka (över 96 knop). http://policlimate.com/tropical/index.html

Det rimligaste vi kan vänta oss är att då och då drabbas av kalla vintrar, som på 1900-talet. När
dom kommer är en obesvarbar fråga.

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

Intressant föredrag i januari, om tornsvalor (eller tornseglare)
mer också in på alla de kontakter och vänner
jag fått genom detta intresse. Vill även gå in
på några vanföreställningar om dessa luftens
eleganter. Tar med en del materiel som kameror, holk och ett rede med ägg. Vad bör vi
göra för att förhindra att populationen minskar?

Det första SMS-föredraget nästa år blir Åke
Jönsson, som berättar bl a om tornsvalor,
som han har studerat. Så här skriver Åke
själv:
’ Jag kommer att berätta om hur jag genom
en tillfällighet kom att få mitt intresse väckt
för tornsvalorna. Dessutom vill jag redogöra
för varför jag använder det ovetenskapliga
namnet svala, det är ju en seglare.

Vädrets inverkan på deras beteende är tydligt, det skall vi diskutera. Även några ord
om den i ornitologiska kretsar högt skattade
Norman Elkins senaste upplaga av boken
"Weather an Bird Behaviour”. Han råkar
vara både meteorolog och ornitolog! ’

Tillsammans med en entomolog vid SLU
och en professor från Lund hävdar jag att
dessa fåglar uppvisar vissa mänskliga drag.
Vill berätta om märkliga upplevelser vid
iakttagandet av dessa fåglar med hjälp av
Svalkanalen, video till TV:n. Enligt forskare
vid Ölands södra var jag nog först i detta
land med att använda modern teknik för att
studera tornsvalornas beteende i boet. Kom-

Mötet hålls på SMHI i Norrköping den
18 januari kl 1800.

Red
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HISTORISKA VÄDERKATASTROFER
Del 4, Stormar och orkaner
Iberiska halvön och grundar kolonin Hispania (ungefär södra halvan av nuvarande
Spanien). Keltiska stammar hade invaderat
området 250 år tidigare. Efter att fadern
stupat 229 f Kr efterträder dennes svärson
Hamilkar honom några år och efter mordet
på denne blir Hannibal som 28-åring befälhavare för Karthagos armé 221 f Kr.
Han betraktades av eftervärlden som en av
de främsta genom tiderna. 218 f Kr förklarar Rom krig mot Karthago, det kallas
andra puniska kriget och varade till 201 f
Kr. Karthago som grundats ca 815 f Kr
kallades Puni av romarna.

Katastrofer innebär stora offer i människoliv. För länge sen var städerna små och det
var mest i samband med krigen, då man
föste ihop människomassor för att strida åt
krigsherrarna, som vi ser de stora förlusterna i människoliv. Därför har vi fått kännedom om de riktigt gamla stormovädren
främst genom deras inverkan på krigens
förlopp. Det gäller framför allt de stora
sjökrigsslagen. Vädret skildrades då mer i
förbigående och inte så detaljrikt. Oväder
var något naturligt förekommande och sågs
mest som en straffdom. Det blir ett par
korta skildringar av oväder i Japans farvatten samt i Englands medan Hannibals
fälttåg och fältslag blir utförligare liksom
tre 1900-talsoväder från olika världsdelar,
USA, Holland samt Östbengalen (Bangladesh).

På sommaren lämnar Hannibal staden Nya
Karthago i sydöstra Hispania med sin armé
av kelter och nordafrikaner och tågar norrut för att i mitten av oktober inleda tåget
över Alpernas västra oländiga terräng med
40 000 infanterister, 8000 ryttare samt ett
60-tal elefanter. I svåra snöstormar omkommer närmare hälften av styrkan som
han hade för avsikt att besegra romarna
med när han nådde slättlandet.

Hannibals fader kom från Karthago, numera en ruinstad i Tunisien. Han hade utmärkt sig i slaget vid Tunis 255 f Kr då de
besegrade romerska armén, dessutom gick
större delen av den romerska flottan under
i stormar efteråt. 237 f Kr landstiger han på

Hannibals tåg över Alperna skildrat på en freskomålning utförd ca 1520 av Jacopo Ripanda i
Palazzo dei Conservatori i Rom.
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Överraskningstaktiken imponerade på samtiden lika mycket som Karl X Gustafs
framgångsrika tåg över Stora Bält. Romarna trodde aldrig han skulle lyckas med
företaget och väntade anfall från annat håll.
Karthagos och Roms välden var vid denna
tid ytmässigt likvärdiga men Rom hade
dubbelt så många soldater. Roms ledare
var vid denna tid svaga frånsett Quintus
Maximus (260-203 f Kr) som efter att ha

varit censor valdes av romarna till Diktator. Vid kriser utsågs en Diktator på begränsad tid. Historikern Polybios beskriver
honom som en man med stora medfödda
egenskaper och enastående omdömesförmåga och han lyckades mot slutet av sitt
liv rädda republiken. Han insåg tidigt Hannibals överlägsna militära förmåga och utnyttjade i stället fördröjningstaktik samt
Roms stora manskapsresurser.

Efter tåget över Alperna hade Hannibal
kvar 20 000 soldater, 5000 ryttare och 37
elefanter när slaget vid Trebia (3 på fig.)
inleddes i dec 218 f Kr. Ett stormoväder
medförde kraftigt regn och med vinden i
ryggen fick karthagerna möjlighet att driva
romarna tillbaka mot floden. Med hjälp av
ovädret som utvecklades till en regnstorm
kunde de framstormande elefanterna och
ryttarna döda uppemot 20 000 fiender, nära
hälften av Roms fältarmé då, medan de
egna förlusterna blev små. Efter detta slag
blev det vinteruppehåll och av den stränga
kylan dukade samtliga elefanter under. Det
blev några fler slag på tåget genom Italien
och vi skall se närmare på det vid sjön Trasimenus (5 på fig.). Sommaren 217 f Kr
lockades romarna i bakhåll där. En tät

dimma hade bildats under natten, det försvårade romarnas sikt mot bergssluttningarna runt om där Hannibals styrkor förskansat sig. Han kunde då angripa de
chockade och överraskade fienderna och
15 000 dödades och 10 000 tillfångatogs
medan den egna förlusten blev 1500 man.
Efter detta slag ansåg kritiker att han borde
gått mot staden Rom men han fortsatte mot
Cannae (8 på fig.) och den sista stora segern 2 aug då ca 50 000 fiender utplånades
mot en numerärt underlägsen karthagisk
armé. Den sydostliga starka vinden blåste
mot romarnas stridslinje och medförde att
de fick finkornigt stoft i ögonen och hade
svårt att urskilja fienden. Hannibal ville
trots segern inte gå mot Rom och de följande åren fick romarna överhanden och
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deras slutseger stod vid Zama 202 f Kr.
Några år senare tog Hannibal sitt liv för att
slippa bli utlämnad. Karthago förstördes
helt 146 f Kr och Catos bevingade ord blev
verklighet.

nen som en gudomlig vind som räddade
dem. I grekisk mytologi är Thypon yngste
son till jordguden Gaia och underjordens
Tartaros.
Även från 1500-talet hade Åselius exempel
på stormar som förändrat historiens förlopp. Filip II av Spanien ville avsätta Elisabeth från Englands tron och skickade den
stora oövervinneliga armadan norrut 1588.
Den bestod av 130 skepp bestyckade med
2400 kanoner. 29 juli stod slaget utanför
Gravelines i Engelska Kanalen och därefter
förföljde Englands flotta armadan norrut.
Armadan drabbades av svåra stormar utanför Skottlands kuster. Knappt hälften av
skeppen kunde återvända hem och hälften
av sjömännen omkom (se fig.)

Nu går vi framåt i tiden till slutet av 1200talet. Då härskade Khubilai Khan, sonson
till Djingis, över Kina, Tibet, Korea och
Mongoliet. Han försökte att från Korea erövra Japan 1274 och 1281. Det skedde under tyfonsäsongen och flottorna med manskap gick under i svåra stormar. I aug 1281
gick 4000 skepp med 10 000-tals sjömän
till botten och han fick ge upp vidare försök. Prof Åselius nämnde i sitt föredrag på
Krigsarkivet att japanerna betraktade tyfo-

Detta blev inledningen till
Englands långa herravälde till
sjöss. I vårt eget farvatten Östersjön kan man erinra sig att
de båda regalskeppen Wasa
och Kronan förutom felaktig
konstruktion gick under i
samband med kraftiga vindbyar. Även för vårt tredje
stora krigsskepp Mars, som
nyligen återfanns, spelade
vinden ett spratt. Enligt ett
Vetande världs program i P1 i
aug tog den tilltagande sydvästvinden tag i de stora
ytorna på fartyget och förde
det bort från de skyddande
mindre båtarna så att den
danska fienden kunde angripa
det från alla håll. 700 svenskar
och ett par hundra danskar
omkom, dessutom exploderade krutet, när den sjönk.
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När kuststäder under 1900-talet snabbt
ökade i storlek eller nybildades hamnade
de alltmer i orkanernas stråk. Innan meteorologin och varningstjänsten utvecklats
krävde de talrika människoliv. Efterhand
blev det de materiella kostnaderna som
snabbt steg, människorna kunde ju evakueras i god tid. I början av nuvarande århundrade kan en enda orkan orsaka skador för
många hundra miljarder kronor medan antalet omkomna håller sig under hundra.

de ansåg att en skyddsvall runt staden var
onödig. Fyra dar före katastrofen fick man
rapport att en orkan lämnat Cuba och var
på väg mot Texas sydkust utanför nuvarande storstaden Houston. När den nått
Lousianas kust fick väderbyrån inga rapporter längre för enda kommunikationslinjen, telegrafen, blev utslagen. Meteorologerna varnade visserligen kvällen före
men i rådande vackra väder stannade huvuddelen av de 36 000 invånarna kvar.
Vinden nådde under dagen över 40 m/s och
stormvågor på 5 m förstörde 3600 trähus
och närmare en tredjedel av invånarna omkom. Man byggde snabbt upp staden igen
och två år senare hade man anlagt en
skyddsmur på 6 m och även höjt grunden
med 3 m. 1915 fick man nästa kraftiga orkan med 4 m höga vågor. Då omkom bara
275 invånare.

Den 8 sept 1900 ödelades den blott 60 år
gamla bomullshamnstaden Galveston i
Texas med över 10 000 dödsoffer, den
värsta naturkatastrofen dittills i USA:s
korta historia. 1891 hade US Weather Bureau bildats för att bland annat upptäcka
och beräkna orkaners bana men det blev ett
misslyckande i början. Galveston var
byggd på en tre meter hög sandbank och
hade tidigare härjats av stormar. I efterhand insåg väderbyrån hur fel de hade när

Galveston

Dordrecht

1953 års stormflod över Holland är något
som vi äldre har minne av, den beskrevs
utförligt i radio och tidningar som århundradets stormoväder. Just den södra och
flodtäta delen av Holland hade drabbats av
översvämningar flera århundraden tidigare,
men då var det inte så folktätt. 1421 dog
2000 och i nov 1570 ca 20 000. Nutida
flerdygnsprognoser fanns inte i början på
50-talet, så det var först när stormen passerat Skottland och var på väg mot Zeeland i
landets sydligaste del som K. Nederländska Meteorologiska Institutet utfärdade
varningar genom radio och telex till myndigheterna. Liksom i Sverige avslutades

radiosändningen vid midnatt med nationalsången. Trots att KNMI gjorde desperata
försök att få ut varningar på radio efter
midnatt ändrade Hilversum inte sina rutiner. För de flesta var radion då enda kontakten med yttervärlden. Under efternatten
nådde stormen 11 Beaufort och 40 m/s i
byarna. Stormen sammanföll med maximalt högvatten och skyddsvallarna bröts
igenom på flera ställen. Vattenståndet nådde 455 cm över medel. Folk fick rädda sig
upp på taken, på em kom en ännu högre
springvattenflod som spolade bort människorna därifrån. Helikoptrar fanns inte tillgängliga och räddningen fick ske med
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var högvatten. Översvämningen nådde
långt in i landet.

hjälp av småbåtar. Nära 2000 drunknade
och över 70 000 fick evakueras till andra
delar av landet under en längre tid. Som en
följd av katastrofen höjdes vallarna och
rörliga högvattenbarriärer skapades, arbetet
med detta pågick mellan 1958 och 1989 till
en kostnad av över 5 miljarder euro. Med
förväntade havsnivåhöjningar räknar man
med ytterligare dyrbara åtgärder i framtiden.

Indirekt gav Bholacyklonen upphov till
inbördeskriget, då Indien stödde bengalerna som efter ett internationellt ingripande fick ett självständigt Bangladesh.
Katastrofen gav upphov till de första internationella välgörenhetskonserterna med
bland andra Georg Harrison och blev föregångare till Live Aid. Senare katastrofer i
landet har vållat stor materiell förödelse.
1991 förstördes 1,7 miljoner hem men ett
färre antal människor dog. Skyddsvallar
har börjat uppföras och ett system med
varningar har inrättats med hjälp av satellitövervakning. Även tidigare har myndigheterna varnat för cykloner, men infrastruktur att varna lokalbefolkningen med
har saknats. Numera har en person i varje
by ansvar att sprida varningar. Man oroas
dock för framtida havsnivåhöjningar.

Ett land som drabbats av flest antal döda i
samband med stormoväder är nuvarande
Bangladesh. Landet som bildades från
östra Pakistan, Östbengalen, 1971 blev
världens åttonde folkrikaste stat, ca 160
miljoner inv. på en yta som är 1/3 av Sveriges. Låglandet med sina flodsystem är
extremt utsatt vid orkaner. En av de svåraste cyklonerna med flodvågor drabbade
landet året före självständigheten 12-13
nov då ca 500 000 miste livet. Man hade
då inget skydd för stormvågor, särskilt
drabbades området och öarna vid Ganges
mynning, bl a miljonstaden Chittagong.

Gustav Scheutz

Över 100 000 fiskare omkom under sitt arbete. Cyklonen fick namnet Bhola efter ön
och distriktet som drabbades värst. Cyklonen som kom in över landet natten 12/13
nov 1970 hade bildats vid Andamanerna
och hade vindhastigheter upp till 62 m/s
och vågor upp till 6 m, samtidigt som det

Källor
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Den motvillige läraren - Anders Persson ser tillbaka
III: Mitt första farväl till ECMWF
Våren 1983 sände SMHI mig till ECMWF:s
träningskurs, hela sju veckor lång, fem
veckor teori och två veckor praktisk tillämpning. Dessa träningskurser hade ett
förfärligt rykte som oerhört svåra. Lars
Meuller, Rune Joelsson och Pirkko Saarikivi hade givit målande skräckskildringar.
Någon av dem hade av den utbildningsansvarige på ECMWF, Erland Källén, fått
rådet att läsa igenom Holtons bok ”som
uppvärmning”. Jag hade varit uttagen till
kursen 1982 men lyckats undgå genom att
lögnaktigt påstå att mitt och min hustrus
bröllop skulle stå samtidigt. 1983 gick det
inte att slippa undan längre.

till lunch i restaurangen. Jag förklarade
vari bristerna enligt min mening bestod:
forskningsavdelningens och den operativa
avdelningens kurser kunde vara olika i
formen, men inte i innehållet. Han förklarade att de var tacksamma att få förslag hur
de skulle förbättra kursen. När vi närmade
oss slutet på lunchen slog han ut med händerna: -Du måste komma och jobba med
oss!! Det kom lite oväntat och jag förklarade att jag inte riktigt visste vad jag skulle
göra. -Jo, här finns det massor att göra!
Inbjuden till Reading
Jag var inte helt säker på att han menat allvar, men i slutet av augusti ringde Horst
Böttger, en av de bättre lärarna från den
praktiska kursen, på uppdrag av chefen för
operativa avdelningen, Daniel Söderman,
och undrade om jag ville komma över och
jobba med ”filtrerade fält”. Under kursen
hade nämligen en annan lärare, Herbert
Pümpel, i förbigående visat att prognoserna blev bättre om man jämnade ut dem,
filtrerade bort detaljer som var mindre
prognoserbara och därvid framhävde de
mer förutsägbara, stor-skaliga planetära
vågorna.

Kursen visade sig genast vara så jobbig
som befarat. Våren detta år var rekordregnig och kall i England. Jag tillbringade
veckosluten en hel del i ECMWFs bibliotek för att bilda mig så att jag kunde hänga
med. Med viss hjälp från User Support
hade jag också börjat jag skriva om koden
till Hannu Savijärvis barotropa modell. När
jag var i Finland hösten 1980 hade vi i bastun kommit upp med idén att mäta prediktabiliteten genom i vad mån den aktuella prognosen överensstämde med en rent
barotrop prognos. Hannu hade undersökt
saken (Savijärvi, 1981) men jag ville kolla.
Men hans kod var två år gammal och inte
längre möjlig att köra på centrets nya
CRAY maskin.

Med hustru och nyfödd baby anlände jag
till Reading i slutet av oktober. För Daniel
och Horst uttryckte jag min tacksamhet att
ha fått tillfälle prova idén vetenskapligt
och nämnde också Direktörens generösa
erbjudande från i våras. Då fick jag veta att
om det var någon på ECMWF som varit
emot min ankomst så var det Direktören.
Han hade av sina landsmän fått veta att AP
inte ens kunde logga in på en datorterminal! Som väl var visste Söderman och
andra på ECMWF att detta var rent förtal.
AP kunde inte bara logga in på datorterminaler, utan hade också under kursen fått i

Jag hade vid det här laget börjat se fram
emot de sista två veckorna då allt det teoretiska skulle ges en praktisk hopknytning.
Denna del av kursen hölls emellertid av
operativa avdelningen och hade annonserat
vara ”quite different” till forskningsavdelningens. Det var den också, tyvärr på ett
dåligt sätt, bl.a. motsade den forskningsavdelningens kurs på en del punkter. Min irritation nådde Direktören som inbjöd mig
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stånd Savijärvis barotropa modell och
lyckats köra en 24-timmars 500 hPa
prognos över norra hemisfären.

Träningskurslärare
Jag blev också engagerad i ECMWF:s träningskurs 1984. Det som kvalificerade mig
för det var inte bara mitt arbete med filtrerade fält utan också mina synpunkter på
kursen föregående år. På den tiden var träningskursen som sagt två veckor lång och
ECMWF hade uppenbara svårigheter att
fylla tiden. Förutom filtrerade fält föreläste
jag om sannolikhetsprognoser och Markovkedjor, ett sinnrikt sätt att genom matrisalgebra koppla ihop sannolikheter, något som Håkan Törnevik introducerat mig
till.

Som väl var kunde Söderman anställa konsulter utan godkännande från Direktören1.
Mitt arbete gick bra och jag visade att man
genom att bara ta hänsyn till de första 1012 av modellens 63 spektrala komponenter
kunde höja prognoskvaliteten med 1-2
dygn (Persson 1984 a, b). Resultatet låg
helt i linje med etablerad teori och hävdvunnen erfarenhet, och var därför vetenskapligt helt okontroversiellt.
Resultaten väckte icke desto mindre ont
blod bland forskarna på ECMWF. De låg i
startgroparna för att utöka upplösningen till
106 spektrala komponenter och gillade inte
att jag visat att det vid dygn 4-7 bara fanns
prognosvärde i de första 8-12. Jag sökte
övertyga dem att mina resultat på intet sätt
hotade deras arbete; man måste ha hög
upplösning för att prognosera den stora
skalan. Men förgäves. När jag skulle ha
min första presentation inför forskarna
varnade Horst: -Se upp, en del av dem vill
döda dig!

Det mest ansträngande för oss som hade
hand om träningskurserna var att finna
meningsfulla laborationsövningar. Demonstrationer av nyttan av filtrerade fält kom
väl till pass. En del av kursdeltagarna verkade instämma i att de prognoser som lämnades ut till allmänheten var orealistiskt
detaljerade, i synnerhet bortanför de första
dygnen. Men andra var mindre intresserade
och verkade föredra den bekvämare metoden att läsa av de datorproducerade kartorna rakt över. Stämde detaljerna i prognosen kunde de ta åt sig äran, stämde de
inte kunde de skylla på att datorn ”vilselett” dem.

Speciellt upprörd var en ung fransman, expert på spektrala komponenter. Han och
hans familj bodde grannar med en finsk
familj vi besökte. Vid trädgårdsstaketet
stötte vi ihop med fransmannen och hans
5-åriga dotter: -Åh, du måste vara svensken som pratar så mycket strunt, utbrast
hon2.

En svensk Semmelweiss?
I oktober 1984 tog jag farväl av ECMWF
(för gott trodde jag) och återvände till
Sverige med hopp att få utveckla SMHIs
längre prognoser utifrån mina erfarenheter
på ECMWF. Men detta var inte välkommet. Jag hade blivit en ”Semmelweiss”3,
dvs någon som med ett enkelt och själv-

1

Senare hörde jag honom säga till andra besökare
över en lunch: -You must come and work with us!
Jag har sedan dess undrat hur många meteorologer
som gick omkring i världen och lät sin relation till
ECMWF påverkas av liknade anställningslöften?
2
1985 flyttade den unge franske forskaren tillbaka
till Météorologie National och blev chef för deras
prognosavdelning. Där måste han ha fått klart för
sig att jag inte haft helt fel ty några år senare, när
han återvänt till ECMWF, nu som chef för
operativa avdelningen, anställde han mig! Tyvärr
lämnade han ECMWF 1994 för WMO i Genève där
han nu är Generalsekreterare.

3

Ignaz Philipp Semmelweis (1818 -1865), ungersk läkare
som 1847 fann att barnsängsfeber mycket berodde på
läkarnas orena händer. För denna självklara insikt fick
han utstå mycket trakasserier från det medicinska
etablissemanget inte bara för att det utmanade invanda
rutiner utan också ifrågasatte den etablerade teorin om
sjukdomar som en obalans bland de grundläggande "fyra
kroppsvätskorna". Semmelweiss var också en aktiv
liberal vilket på den tiden var lika illa som att senare vara
“kommunist”.
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klart budskap uppfattades hota de etablerade strukturerna. Det är nästan skrattretande att mitt enkla och självklara budskap,
att inte övertolka detaljerna i NWP materialet, uttrycka kategoriskt vad som är säkert
och som sannolikheter vad som är osäkert4, så till den grad kunde utmana prognosmeteorologer och modellerare. Men så
var det.

utan också författa en ”User Guide to
ECMWF Forecast Products”.
Nästa gång: Mitt andra farväl till ECMWF

Anders Persson
Persson, A. 1984a: The use of spectrally filtered
products in medium range weather forecasting,
ECMWF Technical Memorandum 60, August 1984
Persson, A., 1984b: The application of filtered forecast fields to synoptic weather prediction - presentation of the products and recommendations of their
use, ECMWF Technical Memorandum 95, December 1984
Sävijärvi, H. 1981: Comparison of barotropic and
baroclinic forecasts for verification ECMWF Technical Memorandum 25, January 1981

Meteorologerna i Norrköping var nämligen
uppdelade i två rivaliserande ”gäng”: de
som gjorde prognoser och de som utvecklade datormodeller. Jag hade gjort misstaget att försöka tillhöra båda gängen5. Som
datorchefen Lasse Moen undrat vid ett tillfälle: “- Vilken sida tillhör du?”
Det krävdes en viss portion av levnadsvisdom för att inse att den animositet som
vändes mot mig i grunden inte var personlig, även om den tog sig personliga uttryck.
Som en av maffiabossarna i filmen ”Gudfadern” sade när han mejade ner en konkurrent med ett maskingevär: ”- It’s
nothing personal - just business”.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Från EMS

Jag hade dock starkt stöd av centrets operativa avdelning och deras ”ECMWF
Newsletter” innehöll 1984-86 flera artiklar
om de filtrerade fältens fördelar6. Jag återvände också till ECMWF 1985 som lärare
på träningskursen. Daniel och Horst undrade efter kursen om jag kunde komma
tillbaka nästa år, inte bara för att undervisa,

I would like to inform you that the EMS
Annual Report 2010 has been published
online and is available directly at
http://www.emetsoc.org/publications/docu
ments/EMS-ar-2010.pdf
or from the main news site
http://www.emetsoc.org.
The ems-message 3-2011 is now available
at
http://www.emetsoc.org/publications/publications.php
or directly at
http://www.emetsoc.org/publications/docu
ments/ems_message_13_201109.pdf.

4

Idén var inte ens min utan hade sedan urminnes tider
tillämpats i den sk TAF (Terminal Area Forecast) koden
för korta flygväderprognoser.
5
Gängmentaliteten bland meteorologerna liknade i
mycket gatugängens kultur i upploppens England. “With
no gang affiliation, you lack the supposed protection the
gang offers and may be perceived as untrustworthy.
Experimenting with the idea of joining the gang and then
deciding against joining is less favourable. You are then
likely to be victimised by them.”(The Independent, 13
augusti 2011). Om SMHIs “gäng” se mina artiklar i
Polarfront 2009. I slutändan har det visat sig att de som
lett eller underordnat sig denna ”gängmentalitet” lidit
mest.
6
ECMWF Newsletter Dec 1984 (presentation inklusive
filtrerade kartor på omslaget) samt June 1985, March och
June 1986 (erfarenheter från SMHI, främst förbättringen
av 6-10 dygnsprognoserna).

Martina Junge
EMS
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