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Ordföranden har ordet… 
…i december 2011 
 

Hej, alla SMS-medlemmar! Så har vi då 
nått vägs ände, nästan, vad år 2011 anbe-
langar. Vi har med viss tvekan kunnat be-
vittna den vanliga demonstrationen av be-
slutsvånda på ännu en klimatkonferens.  
Den reella innebörden av de beslut som 
ändå fattats, återstår att forska fram, kan-
ske under det kommande året. Och visst 
hade det varit bra med några riktigt rejäla 
och handfasta beslut, men sådant finns ju 
inte i den globala politikvärlden. Ett hand-
fast beslut hade naturligtvis inneburit att 
någon hade tappat ansiktet genom att vara 
mer påverkad av beslutet. Men det hade ju 
inneburit ett utpekande och en resa hem 
med svansen mellan benen. Sådant finns 
inte i globala förhandlingar. 

‐  ”Men vad ska vi tänka om vädret?” är 
den valigaste frågan från gemene man, 
åtminstone i min omgivning.  Och det 
är inte utan att jag skulle vilja ställa 
den själv till någon meteorologi- eller 
klimatologi-expert.  Tänk en sådan 
märklig serie av ganska ”giftiga” cyk-
loner vi har tagit emot under senare 
delen av hösten.  Det är svårt att dessa 
lågtryck i en tätt sammanhållen serie 
som raka varsel om en ny klimatologi 
för jorden. 

‐  På samma sätt som vi haft ”arab-våren” 
på Facebook, har vi nu fått en meteo-
rologhöst på Facebook via Nördklub-
ben. Det har verkligen accentuerats un-
der dessa lågtryckspassager då det varit 
spontana konferenser en stor del av 
dygnet. Och det visar ju på detta medi-
ums förträffliga universella användbar-
het. 

‐  Det är dags att rekrytera ny medlem till 
styrelsen. Vi behöver ersätta sekretera-
ren inför det här kommande verksam-
hetsåret. Just sekreteraren är en av de 

fyra som är utpekad i stadgarna, som vi 
måste ha en individuell innehavare av. 
Sekreterartjänsten betyder ingenting, 
eftersom vi gjort om tjänsternas inne-
håll och sekreteraren därmed inte har 
någon utpekad särskild syssla. Om du 
är intresserad, kan du kontakta vår val-
beredning som är Pia Hultgren. Lika-
dant, om du vill tipsa henne om någon 
bra kandidat, tveka inte att kontakta 
henne i det fallet också. Hon får dess-
utom ett kanske lite krångligare fall 
nästa höst. Jag har ju redan tidigare 
varslat om att jag själv tänker avgå till 
årsmötet 2013, och så kommer det att 
bli. 
Ett annat problem som vi övriga SMS-
kollektivet har, men inte Pia, är att fö-
reslå en medlem till valberedningen 
från Norrköping. Detta är ett nu mång-
årigt problem, som sällskapet måste 
lösa på något sätt. Vi märker redan nu 
hur utarmad verksamheten är vad 
Norrköping anbelangar. 

‐  Till sist: Vår kassör gör ett jättejobb 
och spårar för fullt bland dem som inte 
betalat medlemsavgiften. Snälla: kolla 
att ni betalat för 2011, och om ni ännu 
inte gjort det: Medlemskapet kostar 
100 kr per år, inklusive internetutgåvan 
av Polarfront. För 100 kr till får man 
hem pappersutgåvan av Polarfront 
dessutom. Allt betalas till SMS plus-
giro 60 20 35 – 8. 

 

God Jul och Gott Nytt År, alla 
medlemmar! 
  Peter 
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Redaktören 
 

För en tid sedan skämtade jag om att en 
orsak till att tiden tycks gå fortare och for-
tare kanske är att universum utvidgar sig 
allt snabbare. Kanske inte, men man undrar 
ju. I alla fall har åter ett nummer av Polar-
front nått våra läsare.  

Även i detta nummer är de flesta artiklarna 
från våra ”vanliga” författare och som all-
tid njutbart att läsa. Denna gång har även 
Arne Forsman kommit med en trevlig be-
rättelse om upplevelser vid Stora Sjöfallet. 

Tack för alla bidrag, men som vanligt blir 
en redaktör aldrig nöjd. Utnyttja midvin-
terns kärva väderförhållanden (milt när 
detta skrivs, men tre vintrar i rad…) till att 
dokumentera fler intressanta berättelser 
och tankar, samt att sända in dessa senast 
den 20 februari. Skicka gärna med bilder 
också. 

I läsande stund (pappersversionen) torde 
väl julen och nyåret redan ha passerat, men 
vi hoppas att de ärade läsarna får eller har 
haft en God jul och ett Gott Nytt År. 

Vi hörs åter i Polarfront (20 februari se-
nast!) och vid våra möten (nästa redan 18 
januari i Norrköping). 

 
Lars Bergeås 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IPCC mellanrapport, 
kommentar 
 
 

Wibjörn Karlén 
 
På SMS-mötet 7 december fick jag för mig 
att denna rapport i stort sett är okänd. 
Texten är dålig. Jag ändå stavat mig ige-
nom den och funnit två meningar som är 
av intresse. Den sista delen av meningen 
på sid 9 är nog den mest centrala. I övrigt 
handlar rapporten om att det kommer att 
bli fler extremer i klimatet. 
   

Sid 6 mitten:¨ 

”There is evidence that some extremes 
have changed as a result of anthropo-
genic influences, including increases in 
atmospheric concentration of green-
house gases” 
  

Sid 9 långt ner: 

“Projected changes in extremes under 
different emissions scenarios generally 
do not strongly diverge in the coming 
two to three decades, but these signals 
are relatively small compared to natural 
climate variability over this time 
frame”. 
  
Särskilt den nedre anvisningen är rätt 
tydlig.  
 
 
Red anm:  

Länk till “IPCC SREX Summary for 
Policymakers” 

http://ipcc-wg2.gov/SREX 
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Svenska Meteorologiska Sällskapet kallar härmed samtliga 
medlemmar till årsmöte. 
Plats: FMV Tre Vapen, Banérgatan 62, Stockholm (T-bana Karlaplan) 

Tid: 2012-02-08 kl 19.00   

Förslag till dagordning: 
1. Årsmötets öppnande 

2. Val av mötesordförande 

3. Val av årsmötessekreterare 

4.  Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare (en röst per närv. medlem el via ombud) 

5. Mötets behöriga utlysande (senast 2 veckor innan mötet) 

6. Godkännande av dagordningen 

7. Inkomna motioner (senast 15 dec året innan) 

8. Protokoll från föregående årsmöte 

9. Verksamhetsberättelser från SMS inklusive EMS 

10. Ekonomisk resultatredovisning och balansräkning 

11. Revisionsberättelse 

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

13. Val av styrelsemedlemmar enligt valberedningens förslag 

14. Val av revisorer 

15. Val av valberedning 

16. Val av Polarfrontsredaktion 

17. Budgetförslag för kommande verksamhetsår samt förslag om medlemsavgift 

18. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår. 

19. Om ny kassör eller ordf: Beslut att ordf och kassören skall vara firmatecknare 

20. Övriga frågor till årsmötet: 
 - Förslag till kommande medlemsmöten under verksamhetsåret. 
 - Förslag från medlemmarna på ämnen att ta upp vid medlemsmöten. 

21. Årsmötets formella avslutande 

22. Föreläsning, ämne ännu ej 100% klart 

Efter allt detta serveras något att äta och dricka 

Välkomna! 
Styrelsen 

Observera! Du måste föranmäla 
deltagande med namn och 
personnummer till: 
Peter Hjelm: peter.hjelm@fmv.se eller  
tel 08-782 4622 
senast tisdag 7 feb kl 15.00 
Svensk legitimation måste visas upp

OBS: Mötet är öppet endast för 
medlemmar i SMS och studenter som 
tecknar sig för medlemskap under 
kvällen. OBS Observera vad som står 
ovan om föranmälan 

Polarfront nr 145 december 2011 
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MISU, Coriolis och den eftertänksamme studenten 
 

”Corioliskraften som har fått mycket uppmärksamhet i Polarfront…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.”  Lennart Bengtsson, Polarfront, 142 mars 2011, sid 16 
 

Härförleden kom jag att bläddra i MISUs 
kompendium i väderlära från 2001. På 
nästan sex sidor (51-53 och  132-134) ut-
reds corioliskraften (vilken efter en ele-
mentär transformation av Newtons rörelse-
ekvationer matematiskt kan uttryckas som 
-2Ω×V per massenhet där Ω är jordrotatio-
nen och V den relativa hastigheten). De 
sex sidorna fick mig att fundera över hur 
meteorologi lärs ut på MISU, vilka förenk-
lingar som är sunda och vilka som leder 
studenten helt vilse samt icke minst om 
corioliskraften här på jorden verkligen 
är en ”tröghetskraft”. 
 

MISUs kompendium börjar med en korrekt 
tolkning av ekvationen -2Ω×V, dvs att co-
rioliskraften är proportionell mot en kropps 
relativa hastighet och vinkelrät mot dess 

riktning. Det kunde ha tillagts att kroppen 
med oförändrad hastighet drivs in i en sk. 
tröghetscirkel. Men när kompendiet söker 
förklara corioliskraften i ord och bild bör-
jar den eftertänksamme studenten få pro-
blem. 
 
 

Nord-sydlig rörelse 
 

Corioliskraftens avlänkande förmåga för 
nord-sydlig rörelse är enligt kompendiet 
”förhållandevis lätt att inse” eftersom det 
sägs bero på att varje meridional rörelse 
påverkas av skillnaderna i jordytan rörel-
sehastighet österut vid olika latituder 
(fig.1 a).  

    
Fig 1 a: Corioliseffekten enligt MISUs kompendium: masspartiklar rör sig friktionsfritt norrut och söderut 
över latituder utan något hinder och kommer därvid att löpa i förväg eller halka efter med hastigheter som 
är skillnaderna mellan latitudernas hastigheter. 
 
Den eftertänksamme studenten kan för det 
första inte se hur variationen i jordrotatio-
nen (Ω·dr/dy) följer av ekvationen -2Ω×V. 

Om det hela exemplifieras med luft som 
t.ex. rör sig mellan 43° (336 m/s österut) 
och 50° (296 m/s österut) skulle dess has-
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tighet ändras med 40 m/s. Den eftertänk-
samme studenten undrar hur detta stämmer 
med att corioliseffekten inte kan ändra en 
kropps hastighet?  
 

Den eftertänksamme studenten förundras 
till slut över att V försvunnit; det verkar 
enligt MISU inte spela någon roll hur fort 

kroppen rör sig över latituderna. Och dock 
är det fundamentalt! En kropp som rör sig 
norrut från 43° med 10 m/s drivs enligt ek-
vationen -2Ω×V in i en cirkelrörelse med 
100 km radie och når inte ens upp till lati-
tud 44° innan den svänger söderut (fig 1b).  

    
Fig 1b: Corioliseffekten enligt ekvationen -2Ω×V som säger att all friktionsfri rörelse på jordytan drivs in i 
sk tröghetscirklar med förvånansvärt små radier, t.ex. 100 km för en 10 m/s hastighet vid 43° latitud. Till 
skillnad från det intryck man får av MISUs förklaring är luften därför inte helt fri att röra sig över 
latituderna. Tröghetscirklarna på bilden erhålles vid mycket höga hastigheter (runt 100 m/s). 
 
För att nå upp till latitud 50° måste luften 
skickas iväg norrut med en hastighet av 
cirka 80 m/s och har, när den når dit en 
östgående hastighet av samma 80 m/s, inte 
40 m/s som MISUs förklaring skulle ha 
givit. 
 
 

Öst-västlig rörelse 
 
Kompendiets förklaring av avlänkningen 
för öst-västlig utgår från det välbekanta 
faktum att all massa på jorden påverkas av 
en utåtriktad centrifugalkraft (Ce). Vid 43° 
latitud rör sig jorden med 336 m/s på ett 
avstånd av 4659 km från jordaxeln vilket 
resulterar i en centrifugalkraft på 24.7 
mm/sek2 (per massenhet). Varje rörelse 
österut, i rotationens riktning, adderar en 

(med kompendiets ord) ”tillkommande 
centrifugalkraft” till denna centrifugalkraft. 
Vid rörelse österut med 10 m/s ökar centri-
fugalkraften till 25.7 mm/sek2. Den ”till-
kommande centrifugalkraften” 1 mm/sek2 

är riktad utåt, till höger om rörelsen. 
 
MISUs kompendium skriver nu, helt rik-
tigt, att för relativ rörelse västerut, mot ro-
tationens riktning, är denna ”tillkommande 
centrifugalkraft” riktad åt motsatt håll, dvs 
inåt mot jordaxeln, fortfarande till höger. 
Vad den eftertänksamme studenten dock 
har svårt att förstå är hur den totala centri-
fugalkraften, även i försvagat tillstånd 
(23.7 mm/sek2), kan accelerera någonting 
inåt, dvs  mot rotationsaxeln?  
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Vad som utelämnats i MISUs kompendium 
är att jordens är lite tillplattad och den roll 
jordens dragningskraft (g*) därvid kommer 
att spela. Tillsammans med Ce bildar den 
tyngdkraften (g) som pekar rakt neråt. Den 
utåtriktade Ce balanseras av den kompo-

nent av g* som pekar inåt, mot jordaxeln. 
Den ”tillkommande centrifugalkraften” 
rubbar balansen, vilket ger sig till känna i 
vertikala och horisontella accelerationer 
(fig.2 b). 
 

    
Fig.2 b: Jordens dragningskraft g* (gravitationen) definierar tillsammans med centrifugalkraften (Ce) tyngd-
kraften g. För en partikel i vila pekar g ”rakt ner”. Men rör sig partikeln ändras Ce, balansen rubbas, g pekar inte 
längre rakt ner och det uppstår vertikal- och sidoaccelerationer (Eötvös- och Corioliseffekterna). 
 
När luften rör sig västerut och avlänkas åt 
höger (norrut) är det på grund av att den 
komponent av jordens dragningskraft som 
pekar in mot jordaxeln fått ”övertaget” 
över den försvagade utåtriktade centrifu-
galkraften. Det faktum att avlänkningen 
sker pga en ”riktig” kraft (jordens gravita-

tion) ställer i tvivelsmål om corioliskraf-
ten på en roterande planet verkligen ska 
betraktas som en ”tröghetskraft” eller 
”skenkraft”. 
 
   

 Anders Persson
 

Fig.2 a: 
Corioliseffekten på en öst-västgående partikel 
bestäms av den ändring av den totala centrifugal-
kraften (Ce) som jordrotationen (in i sidan) samt 
den öst- eller västgående rörelsen skapar. För öst-
gående rörelse (in i sidan) ökar centrifugalkraften 
Ce+ och partikeln accelereras utåt, till höger om 
rörelsen. För västgående rörelse (ut ur sidan) 
minskas Ce. Men den totala, nu försvagade centri-
fugalkraften fortsätter att peka utåt. Avlänkningen 
till höger, dvs inåt mot jordaxeln, blir därför obe-
griplig eftersom gravitationen saknas i MISUs 
förklaring. 
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85 ÅR MED CIVIL METEOROLOGISK FLYGVÄDERTJÄNST 
Gustav Scheutz 

 

Nyligen firades hundraårsjubileum av att 
det första flygplanet lyfte på Gärdet i 
Stockholm. 1926 inrättades den första 
flygvädertjänsten med fast anställd meteo-
rolog på Bulltofta. Två år tidigare hade 
ABA, Aktiebolaget Aerotransport 1924-
1950, inlett reguljär flygtrafik Malmö-
Hamburg. Samtidigt inledde de trafik med 
sjöflygplan från Lindarängen på Djurgår-
den till Helsingfors, senare även Estland. 
Från 1915 lämnade dåvarande SMHA, 
Statens meteorologisk-hydrografiska an-
stalt, väderuppgifter främst till militära 
flygare och man kunde abonnera på flyg-
obstelegram. Efter första världskriget ut-
fördes ballongviseringar från Stockholm, 
Östersund och Abisko samt i militär regi 
från Malmslätt. 1920 hade tyska postför-
valtningen en försöksperiod med postflyg 
Malmö-Berlin. 

På Bulltofta tillhandahölls väderinforma-
tion för flyget och 1926 fick den till en 
början ende meteorologen hand om denna, 
liksom att ta emot och plotta väderobsar, 
analysera kartor och göra prognoser. Fly-
get var mycket beroende av marksikt och 
bedrevs i början mest sommartid. Under 
isvintern 1927-28 blev det dock lättast att 
ta sig över sunden med flyg. En anställd 
telegrafist, J Månsson, fick nu alltmer 
överta obsinsamlandet och senare kunde O 
Lagerquist med lite vana plotta direkt via 
hörlurar berättar meteorologen Gösta Gyll-
ström i sina minnen. 1957 när jag var 
praktikant visade han stolt upp sin skick-
lighet i radiorummet. 

På Lindarängen lämnades väderuppgifter 
de första åren från SMHA per telefon och 
för återresan via Vaxholms, senare Lindar-
ängens radiostation. Från 1928 tillhanda-
hölls de av meteorologen som framställde 

väderkartor och prognoser och hade per-
sonlig kontakt med piloten. Det fanns då 
också flyg till Tyskland och i en Polar-
frontsartikel för ett tjugotal år sedan berät-
tas att en viss Herman Göring i väntan på 
bättre väder underhöll med gemytliga hi-
storier om sina flygarbragder och även lite 
om sina framtidsplaner. Dessutom inbjöd 
han till partidagarna i Nürnberg. Flyget 
mot Tyskland gick oftast via Kalmar, där 
det tillfälligt fanns meteorolog omkring 
1930. 

På 30-talet utvecklades flyget snabbt. Jag 
förbigår här den tekniska revolutionen och 
begränsar mig till lokaler och personal i 
Stockholm och Malmö, där jag tjänstgjort. 
Några årtal från de båda andra flygplat-
serna med FVT följer här. Redan 1923 
fanns en sjöflygplats utanför Torslanda, 
norr om Göteborg. Torslanda fick sin 
förste meteorolog sommaren 1931, men 
det dröjde till 1939 innan tjänsten blev 
permanent. 1977 kunde personalen flytta 
över till den nybyggda Göteborg-Landvet-
ters flygplats öster om stan. På senare år 
har SMHI flyttat över oceanografi till Gö-
teborg. Martin William-Olsson var före-
ståndare på 50-talet och halva 60-talet. Se-
dan har P-G Andbert, Rolf Eklind, Gunnar 
Wisell och Håkan Antonsson innehaft 
posten. W-O och P-G har författat var sin 
bok om vädret tills sjöss. Vid Sundsvall-
Härnösands flygplats anställdes en meteo-
rologassistent 1944 medan meteorologbe-
manningen dröjde till 1964. Man flyttade 
från en äldre villa 1961 till en nybyggd 
stationsbyggnad. Föreståndare de första 
åren blev Sten Hjalmarsson som kom från 
aerologstationen i Östersund. 

I början av 30-talet hade Bulltofta 9 regul-
jära kontinentalflyglinjer och var den le-
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dande flygplatsen i landet fram till 1936 då 
Bromma invigdes. Bulltofta hade bara 
gräsbanor fram till 1957, då rullbanan till-
kom. Detta tillsammans med världskriget 
bidrog till nedgången som följde. 1950 av-
skedades samtliga 6 kartriterskor och några 
meteorologer fick jobba på Bromma ett 
antal år. Gyllström berättar att han hade ett 
par senare välkända bland sin personal nå-
gon tid. Alf Nyberg blev både SMHI-chef 
och WMO-president medan Sigvard Ek-
lund blev chef för atomenergiorganet i 
Wien. Gunnar Rystedt jobbade också här 
och förste assistenterna Gilbert Leijonberg 
och Gustav Adolf Nilsson började sin bana 
här. Under krigsåren kom det ibland nöd-
landande bombflyg. 1940 upprättades flot-
tiljen F10 här innan den efter kriget flytta-
des till Ängelholm. 

 

Under sommarvikariaten 1957-58 blev 
man alltid vänligt mottagen av förestånda-
ren Gösta Gyllström, som borde fått en 
utmärkelse liknande den som Margareta på 
Arlanda fick för några år sedan. Han er-
bjöd sig ibland själv att jobba för att någon 
i personalen skulle kunna fira en trevlig 
helg. Han fortsatte till slutet av 60-talet då 
först Torsten Hermodsson och sedan Mar-
tin Ehde tog över och han skrev då ett par 
sidor minnen från 40 års verksamhet. En 
meteorolog som slutat innan jag började 
var G Holmqvist “Hompe” som det gick 
många historier om. På fritiden var han en 

skicklig violinist men ägnade sig också att 
per cykel följa åskvädrens framfart i land-
skapet. I en lantbrukstidskrift läste jag hans 
årstidsprognoser som baserade sig på må-
nens inverkan på lufthavet. Han missade 
ÖD Anders Ångströms besök en gång och 
skickade då en godsak som kompensation. 

1972 var det så dags för hela personalen att 
flytta ett par mil österut till Sturup. De för-
sta vintrarna fick den öknamnet Dimrup 
och vid Nordiska meteorologmötet i Ber-
gen 1974 höll Kjell och Martin föredrag 
om dimman på Sturup. Det höga tornet 
verkade instabilt vid blåst och en och an-
nan assistent vägrade sitta där och göra ob-
sar i början. Går vi nu framåt i tiden 10 år 
så får Sturup tillsammans med Landvetter 
delta i en impopulär försöksverksamhet 
kallad VÄDRA. I Polarfront och personal-
tidningen kunde man läsa inlägg av 
Michael Tjernström, Björn Hellroth, Runo 
Lindström och Tage Andersson med syn-
punkter på en utredning från Statskontoret 
om ökad samverkan mellan civil och mili-
tär vädertjänst. När försöket gjordes på 
hösten i ett bergrum vid Hässleholm lufta-
des mycket missnöje bland personalen. Ett 
40-tal assistenter och meteorologer fick 
sitta i bergrummet någon månad vardera 
och sköta den civila verksamheten med 
bland annat briefing per telefon som inte 
heller piloterna uppskattade. Stämningen 
blev tryckt mellan civil och militär perso-
nal. “Det har blivit mycket stressigare här” 
säger Anita Schönig. “Det är alldeles för 
mycket oro i luften för att känna arbets-
glädje här” säger Krister Hammar. Utvär-
deringen följande vår utmynnade väl hu-
vudsakligen i några förändringar i den 
högre administrationen.  

En stor förändring blev det däremot ett par 
år före millennieskiftet då SMHI flyttade 
verksamheten från Sturup till tionde vå-
ningen i Öresundshuset vid Malmö hamn 
med utsikt bland annat mot den snart fär-

Bulltofta 1958 
Gunnar Bengtsson  Torsten Hermodsson 
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diga bron. Här blev det huvudsakligen an-
nan uppdragsverksamhet än flyg. Flygväd-
ret fick alltmer övertas av Arlanda och pi-
lotbriefingen skötte Luftfartsverket om. 
Assistenterna skars ner, efterhand var det 
bara en kvar och ett fåtal meteorologer. Ulf 
Christensen som varit föreståndare efter 
Krister Hammar lämnade senare över pos-
ten till Erling Brännström. 

Vi skall nu ta en liten titt på centrala SMHI 
innan vi går vidare till Bromma och Arlan-
da. När SMHA blev institutet SMHI 1945 
var Gustaf Slettenmark ÖD (Överdirektör) 
sedan 1935 då han efterträdde Axel Wal-
lén. 1949 tog Anders Ångström vid och 
efterträddes av Alf Nyberg som stannade 
till Norrköpingsflytten var klar 1975. Från 
1964 var han generaldirektör. Han var 
dessutom WMO (Världsmeteorologorgani-
sationens) president 1963-1971. En sär-
skild flygväderavdelning inrättades inom 
meteorologiska byrån 1947 och Valter 
Persson var i många år byrådirektör där. 
Meteorologer var det ont om och därför 
inrättades en undervisningsavdelning 1946 
där ett tjugotal meteorologer till både civila 
och militära befattningar utbildades. Slet-
tenmark blev känd som en chef av den 
gamla stammen med ordning, reda och 
sparsamhet som honnörsord. På hans tid 
kom pennförlängare till för att utöka livs-
längden på blyertspennorna med påskriften 
Tillhör Statsverket. Personalkostnaden var 
relativt mycket mindre då, kartriterskorna 
började med 300/mån. 

1959 när jag började på Bromma var vi ca 
40 anställda meteorologer, assistenter och 
kartbiträden.   

Personal på Bromma ca 1960 

Eriksson, Martin 
Ahrenstedt, Bengt 
Dahl, Bertil 
Sjöstrand, Erik 
Malmberg, Sture 

Gustafson, Gunilla 
Söderholm, Inger 
Elmqvist, Ulla 
Land, Christina 
Alm, Gunborg 

Ehde, Martin 
Wisell, Gunnar 
Rosenqvist, Stig 
Enkler, Ingemar 
Hansson, Mats 
Gudmunsson, Ari 
Sundgren, Arne 
Lindh, Lars 
Carlsson, Gustav 
Iseborg, Raoul 
Teronius, Pirkko 
Johansson, Maj-Gun 
Åström, Lillemor 
Bergman, Lilly 
Hansson, Lil  
Öst, Wera 

Blom, Marianne 
Karlsson, Harald 
Wallén-Hjärpe, Mona
Hallberg, Birgitta 
Leijonberg, Gilbert 
Wihlborg, Olle 
Lindblad, Arne 
Svensson, Einar 
Karlsson, K. G. 
Eriksson, Stig Oskar
Hedin, Per 
Sjösvärd, Lennart 
Löfgren, Bengt 
Alm, Olof P. 
Lundquist, Arne 

 
Arne Lindblad har i Vind för Våg gett 
glimtar från sina år där, de flesta som be-
sökt eller tjänstgjort på arbetsplatsen har 
glada minnen därifrån. Cheferna hade hu-
mor och en föregångare till Martin Eriks-
son som hette Högberg visade upp ett brev 
där han anmodades hålla en hövligare ton 
vid kontakt med Anstalten. Några röster; 
Olov Lönnqvist: “Det var krig, på dagarna 
gav vi prognoser till Lufthansas flyg till 
Berlin, på nätterna till det halvhemliga ku-
rirflyget till England med kullager och 
ibland någon medsmugglad vetenskaps-
man.” Erik Liljas: “Den trånga, kyffiga och 
mysiga miljön, som gjorde att vi som job-
bade där kom nära inpå varandra.” Kerstin 
Zäll: “Man kunde gå ut och känna på väd-
ret.” Under kriget inrättades en Atlantvä-
dertjänst som huvudsakligen sköttes av 
amerikanska meteorologer, några av dem 
stannade kvar till 1950 och avhjälpte me-
teorologbristen. En granne i Tureberg be-
rättade att han jobbat på Bromma och häl-
sade till kollegerna, det var den tidigare 
omnämnde Sigvard Eklund. Sven-Göran 
Olhede var en kändis som fortsatte karriä-
ren som Statssekreterare. Det blev senare 
även Svante Bodin efter tjänstgöring vid 
SAS, FVT Arlanda och chefstjänst vid vä-
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derbyrån. En del större kändisar kunde vi 
se komma och gå genom VIP-ingången 
under vår balkong. Shahen av Iran, motta-
gen av kungahuset, Ingrid Bergman och 
Dag Hammarskjöld var bland dem. En som 
ibland stod vid disken och blev briefad 
ända till Afrika var Carl-Gustaf von Rosen. 
Utlandsjobb började bli populärt på 60-ta-
let. Tage Sivall, bror till Olle, for iväg till 
Afganistan. Wisell hade varit i Kongo och 
Ehde kom hem från Etiopien omkring 
1960. Stig Rosenkvist fick jobb i Libyen 
efter Lars-Olof Turesson, jag sökte också 
jobbet. Det blev kortvarigt, 1969 kom han 
hem efter Gadaffis revolution och berät-
tade om pistolbeväpnade assistenter. 

En bit in på 60-talet kom de första kvinn-
liga meteorologerna vid FVT. Renate 
Schäffer berättade för SMS på Observato-
riekullen om sin pionjärtid 1944 då Alf 
Nyberg var ett gott stöd. Maj-Britt, Gunnel 
och Berit var bland dem som fick övertyga 
kunder som frågade efter meteorologen att 
det var en sådan de talade med. Någon 
äldre kollega kunde för piloten lite ironiskt 
framhålla att det var en kvinna som gjort 
tafen. Liksom när det gällde kvinnliga 
värnpliktiga dröjde det inom Försvars-
makten innan man fick sin första kvinnliga 
meteorolog. Det var först i mitten av 
70-talet som Margareta Osin Pärne-
björk anställdes, hon jobbar numera på 
METOCC i Enköping. Meteorologar-
betet på Bromma delades mellan 
markkarteanalys, utfärdande av tafar 
samt höjdkarteanalys med höjdvinds-
prognoser. De senare utfärdades cent-
ralt på SMHI efter 1963. Vidare hade 
vi briefing av piloter vid disken eller 
per telefon, privatflygare som flög med 
marksikt, VFR, tog mest tid, den delen 
sköttes från Bromma fram till Arlanda 
tog över. 

Det är många minnen av arbetskamra-
ter under mina sju år vid Bromma, det 

blir en från varje kategori. Förste meteo-
rologassistenten Gilbert Leijonberg hade 
en bestämd dagsrutin. När han kom på 
morgonen, alltid punktligt, kontrollerade 
han att kartbiträdena datumstämplat kar-
torna, såg till att sjukintygen var ifyllda. 
Sedan underhöll han lite med historiebe-
rättande före fikat. Så var det dags att gå 
till Posten och gå igenom breven innan det 
var dags för lunch på närbelägna flyg-
restaurangen. Därefter var frågan om han 
skulle ta ut en halv semesterdag som var 
möjligt för kontorsanställda då. En mun-
tergök bland piloterna, kallad Löken, kusin 
till byråchef Lönnqvist, frågade ibland ef-
ter mr Doo-Little. En av assistenterna, 
Uno, var sonson till konstnären Ossian 
Elgström och när han tog kontakt igen efter 
50 år berättade han att tiden på Bromma 
var den bästa i hans liv. En kartriterska, 
Mona, berättade gärna om sin hobby som 
enda kvinnliga fallskärmshoppare på 
nattjänsten och verkade allmänt trevlig. 
Efter en danskväll på flygrestaurangen på 
WMO-dagen följde jag henne från T-banan 
till porten. En månad senare då hon job-
bade på Arlanda fick jag ett brev om att 
hon skulle gifta sig med en som sjungit 
Vill Du gifta Dig med mig Carmencita på 
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radion. Ett par år senare ville hon ha hjälp 
av vår chef, William-Olsson att stämma E 
Taube för brutet äktenskapslöfte. Dusan 
Dutina kom till oss 1964 och hade lyckats 
bli meteorolog med fyra betyg i serbokroa-
tiska och något i meteorologi genom att 
överklaga beslutet från GD. Han hade ett 
dramatiskt förflutet som partisan på Balkan 
och tysk straffarbetare i Narvik innan han 
vintertid flydde till Sverige. Vi blev genast 
goda vänner och han beställde en gås från 
granngården i Skåne och jag fick smaka på 
jugoslaviska specialiteter.  

En och annan meteorolog började synas i 
TV-rutan. Den första kvinnliga var Mona 
Lidman som i Söndagsbilagan 1960 inter-
vjuades av Gösta Knutsson om vädret. När 
hon kommit till Arlanda på 80-talet fick 
hon tillsammans med Caje Jacobsson och 
Bo Lindgren medverka i SVT med dagliga 
prognoser. Gösta Sjölander som en tid var 
chef på Bromma FVT blev också en känd 
väderpresentatör på TV. 

Vi skall väl även minnas den aerologiska 
stationen som fanns på det lilla berget 
bakom stationsbyggnaden. 
 
Den hade upprättats av American Trans-
port Command 1945 och övertogs året ef-

ter av SMHI. Till en början var det en me-
teorolog, under några år Hanses, som var 
chef. Man gjorde dagliga ballongsonde-
ringar fram till 1995 då den upphörde. Två 
av assistenterna, Bert-Ola och Leif, flytta-
de till Arlanda. På Torslanda aerologiska, 
där jag var sommaren –57, var Bertil 
Eriksson chef då och i Östersund Hjal-
marsson.  

I dec 1959 startade flygvädertjänst på Ar-
landa flygplats. Lars-Olof Turesson var 
föreståndare för 6 medarbetare, som föl-
jande år utökades med ett tiotal. I april 
1962 blev det ytterligare ett trettiotal då 
utrikestrafiken flyttade hit. Nu var Per-Ivar 
Edström föreståndare. 

 

Man flyttade till rymliga lokaler i SAS-
hangaren efter att första tiden ha hållit till i 
ett garage där man fick ha stege för att titta 
på vädret. 1971 försvann Edström spårlöst 
och William-Olsson blev föreståndare till 
hösten 1983 och därefter kom i tur och 
ordning Dick Jansson, Anders Nylund, 
Margareta Lundkvist och Anna Karin 
Åqvist. På sommaren 1966, ett halvår efter 
det jag kom dit, flyttade man till en barack 
bredvid avgångshallen där vi stannade i 10 
år. Från en takterrass kunde man se vädret 
rätt väl, annars fick man kontakta obser-
vatören i tornet. Hösten 1976 fick vi ut-
märkta lokaler högst upp i nya flygtermi-
nalbyggnaden. Ari Gudmundsson på flyg-
väderavdelningen hade valt ut dem på ett 
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tidigt stadium för att vi skulle få fin utsikt 
över väder och landningsbanor.  

 
 

 
 
2003 blev det en omdisponering av loka-
lerna. Arbetet fram till Brommaperso-
nalens flytt 1983-84 var ganska lugnt. 
Kartor ritades och analyserades, taf och 
trend Arlanda utfärdades och i tornet gjor-
des väderobsar. Piloter briefades men un-
der tiden i hangaren skickades materialet 
till SAS piloter i tuber från en balkong ner 
till klareraren på plattan. 

Under senare år har den tekniska utveck-
lingen medfört att det inte längre är någon 
personlig kontakt med flygpersonalen. Ma-
skinell kartritning infördes först på Arlanda 
1983 och medan några blev assistenter fick 
flera kartbiträden lämna oss. Från att ha 
varit ca 60 som mest minskade personalen 
efterhand. Vid 50-årsjubileet 2009 var man 

46 anställda meteorologer och operatörer. 
Genom de utmärkta TV-meteorologerna, 
bland andra Helen Johansson som de se-
naste åren varit chef för SVT-meteorolo-
gerna och Anders Nylund som just slutat 
på TV4, får man nästan dagligen kontakt 
med det förflutna arbetslivet som få yrken 
kan erbjuda en pensionär. 

 

Till slut något om ett rätt okänt hundraårs-
minne med anknytning till flyget. Det gäl-
ler den första militära flygbombningen som 
ägde rum 1 nov 1911. Italien ville erövra 
de båda osmanska provinserna Cyrenaika 
och Tripolitanien i nuvarande Libyen, 
aktuella områden även i år. Man hade 9 
flygplan, Farman, Bleriot XI, Nieuport IV 
samt Etrich Taube. Det senare styrde löjt-
nant Giulio Gavotti ut till en oas där han 
släppte 4 klotformade handgranater mot 
den turkiske fienden. 
 
Källor:  

Vädret Vattnet och Vi, SMHI 1973, bild från 
Arlanda. G. Gyllström: Två sidor om Flygvä-
dertjänsten Malmö-Bulltofta.  
Vind för Våg 1984 Arne Lindblad, Glimtar 
från 20 år på Bromma, bild från Bromma.  
SMHI Arlanda 50 år 2009, färgbild.  
Reportagebild från Expressen 1983,  
Militär Historia nr 11/2011. 

SMHI Malmö 2004  

SMHI Arlanda 50 år 2009 
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NMM Köpenhamn juni 2012 
Förhandsmeddelande 
 
Hello! 
  
My name is Jesper Eriksen, I am a mem-
ber of the board of Danish Meteorologi-
cal Society (DaMS).  

I have been appointed as the main ar-
ranger of the Nordic Meteorologist 
Meeting in 2012 (NMM 2012). 
  
I wish to tell you that all the details are 
not yet planned, but we have set the date. 
NMM 2012 will take place in Copenha-
gen, with 1 day visit to Roskilde, in the 
period from Monday the 4th of June to 
Friday the 8th of June (both days in-
cluded). Secondly the topics for NMM 
2012 have been decided, they will be as 
follows: Artic meteorology, oceanogra-
phy and climate (sea ice included), air 
quality and modelling, the role of the Sun 
in the climate system, vulcanic eruptions, 
weather communication and the role of 
the weather forecaster in the future. 
  
The official deadline and fee for partici-
pating will be announced later on. Cur-
rently we are looking for people who 
want to give a presentation covering one 
of the various subjects at NMM 2012, so 
if you know anyone who might be int-
erested? Please inform me. 
  
If you have any further questions do not 
hesitate to contact me. 
  
Best Regards 
  
Jesper Eriksen  
phone :51515768 
 

 

EMS fototävling 
Martina Junge 

 
Dear EMS Members and friends, 
 
we are pleased to announce the 2nd EMS 
Photography Competition 
Europhotometeo'12. 
 
The EMS asks for submissions of photos 
related to meteorology that were taken in 
2010 or 2011. 
Photos must be uploaded to the EMS 
photo gallery at 
 
     www.emetsoc.org/europhotometeo-12 
. 
 
Registration is required before upload is 
possible. 
The terms & conditions are available 
from the above mentioned website. 
 
The deadline for registration and upload 
of photos is 31 January 2012, 24h CET. 
 
We would be grateful if you could spread 
this information as widely as possible, in 
particular among your membership and 
staff and publish this on your website. 
 
For any questions related to the competi-
tion please contact the coordinator at 
europhotometeo@emetsoc.org. 
 
Thank you very much. 
 
Best regards, 
Fernando Bullón and Martina Junge. 
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Vattenföringsmätning på randen av Stora Sjöfallet på 1950-talet 
Tidigare Sveriges mäktigaste vattenfall 

 
Arne Forsman 

  
Jag reste nån gång på 1950-talet på Norra 
Stambanan från Stockholm till Långsele. 
Där bytte jag för att ta Inlandsbanan från 
Hoting till Gällivare och vidare på Riks-
gränsbanan till Kiruna. 
  

På min resorder från SMHI stog i vilka äl-
var jag skulle göra vattenförings-mätningar 
och närmsta järnvägsstation, allt i ordning 
efter stationerna utmed Inlandsbanan. 
Där stog bl.a. 
 

Porjus jvg stat.   
 Pegel 9-716 i Suorva,  
 Mätställe: utloppet av Kårtjejaure. 
 Observatör: Harnesk. 
  

Men ingenting om något vattenfall! 
Pegeln i Suorva låg i övre delen av Luleäl-
ven, långt norr om Polcirkeln i fjällvärlden 
långt över trädgränsen. Sjönamnet betyder 
(Vatten-) falls-sjön. Då förtiden, på 1950-
talet, fanns inga mobiler eller GPS eller 
andra hjälpmedel. Vi hade inga flytvästar 
t.ex. Det fanns inte heller, vilket var värre 
någon väg till Suorva. Det var 10 mil väg-
lös ödemark mellan Porjus och Suorva. 
Spännande, va!  
Medan jag satt på motorvagnen som just 
lämnat Jokkmokk och skraltade fram mot 
Porjus så funderade jag lite hit och dit hur 
jag skulle göra under skenskavarnas dun-
kande.  
  

Om man kunde vandra (med bärare för-
stås) 4 mil om dan skulle det ta 2½ dygn; 
om man gick 2 mil om dan skulle det ta 5 
dygn! Så här vid midsommartiden var det 
ljusan dag hela dygnet. 
 

Jag plockade fram STF Rese-handbok 
1921: 

"Turen Porjus-Suorva är mycket lätt och 
bekväm.  
Denna tur kan tillrådas även mera bekväma 
och ovana turister" 
Va, står det verkligen så! 
Nej, det gjorde det inte. Jag hade distrahe-
rats av några renar nära banvallen och 
plötsligt hördes en svag duns och tåget 
bromsade in och stannade - en ren var på-
körd. 
"Inte ovanlig" sa föraren och tog fram sin 
slidkniv och skar av strupen på den ännu 
levande, men svårt skadade renen. Blodet 
rann rött ut på banvallen. När tåget startade 
igen förstod jag att jag missat en rad 
(minst). 
Turen skulle ju företas med motorbåtar 
över tre långsmala sjöar i rad: Lulejaure 
(Stora Lulevatten), Langas och Kårtjejaure. 
  

Jag kom till Porjus på Midsommarafton 
och såg midnattssolen från altanen på Tu-
risthotellet. Solen dalade långsamt snett 
ner mot höger och blev mer och mer 
orange. Det blev svalare, vinden avtog och 
fåglarna tystnade. Och sen, solen var fort-
farande en bra bit över horisonten, börja  
den sakta stiga snett oppåt till höger och 
man kände åter solens värmande strålar, 
vinden börja blåsa och fåglarna börja 
kvittra igen. 
  

Ett engelskt par kom i en röd sportbil la-
gom till middan. Dom hade kört så och så 
många hundra miles utan att träffa en enda 
"Lapplander". Vid middan var servitriserna 
lappflickor, men dom höll masken när det 
engelska paret klagade.  
  

En servitris/lappflicka sa efter maten: 
"Coffee is served here" och visa in oss i 
salongen. Där fick vi ett fantastiskt fint 
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sällskap. Det var ett lapp-bröllop och alla 
lapparna var uppdressade i sina finaste 
kläder.  
  

Jag hade beställt och betalt för motorbåts-
färd till Suorva t.o.r. med start nästa mor-
ron från Luleluspen. Inga problem - turist-
säsongen hade inte börjat än. 
  

Min utrustning slängdes nästan ombord, 
bl.a. en ganska stor trälåda med flygel och 
avvägningsinstrument och mycke annat. 
Just när båten skulle lägga ut kom två kar-
lar med en annan trälåda som var lite 
mindre än min. Den lådan togs ombord 
väldigt försiktigt. Karlarna, som var lappar, 
skulle också till Suorva. 
  

Vi färdades midsommardagen över tre 
långsmala sjöar, tillsammans 10 mil långa. 
Den första och längsta var Lulejaure. Vid 
Jaurekaska forsen fick vi lasta ur alla grejer 
och ta dom opp för mårkan till nästa sjö, 
Langas, 5 m högre. Då var jag glad över 
dom extra passagerarna som tog hand om 
allt mitt tunga bagage. Färden gick vidare i 
en lite mindre motorbåt. Skogen var slut 
och fjällen blev högre och snötäckta, Ul-
tevis till vänster och till höger började man 
skymtar det mäktiga Nieras. 
  

Vi närmade oss Stora Sjöfallet och såg 
dimmolnet av vattendroppar. 
  

  Stora Sjöfallet totalt 40 m är uppdelat på 
4 terrasser, varav den översta och högsta är 
ett lodrätt fall på 25 m. 
Längst ner finns det 600 m breda men bara 
några meter höga Pettersson-fallet! 
  

Nu kom det verkliga kraft provet att få opp 
all utrustning 40 m till sjön Kårtjejaure. 
Som väl var fanns ett smalspårigt spår opp 
över mårkan så man kunde skjuta och dra 
en vagn opp förbi fallet. Jobbigt var det, 
fast vi var 4 man. 
Över sjön Kårtjejaure färdades vi i en 
roddbåt med aktersnurra till Suorva. Gissa 
om jag var trött när vi kom fram. Jag stöp i 

säng hos observatören och dammvakten 
Harnesk. 
  

Hur är det att bo så ensligt? Fråga jag. 
Jo, på vintern går det väl an, men på som-
marn är det så många jävla turister här. 
  

Den första Suorvadammen byggdes 1922 
och det säjs att den byggdes med snus, 
fläsk och svordomar! Skulle vara skojigt 
att vara med då. 
  

Nu var det så att jag avtalat med lappman-
nen Unga att han skulle komma och hjälpa 
till med Q-mätningen nästa dag. På morro-
nen kom han krypande, och var så bakfull 
att han inte kunde stå på benen. Den 
mindre trälådan som alla var så försiktiga 
med hade varit full med sprit från Systemet 
i Porjus!! Bara hans son Per Unga var 
nykter och han blev en bra hantlangare. Vi 
for över i roddbåten med aktersnurran till 
en bit från randen av Stora Sjöfallet. 
  
Vi skulle spänna en graderad stål-lina över 
vattendraget, men här fanns inga träd eller 
annat att fästa stållinan i. Vi fick slå i ett 
par stadiga järnkrampor med öglor på 
ömse sidor av fallet. Vi borrade i berget 
med en bergborr och ett knoster (liten 
slägga). Kritiska moment var att ta oss 
över strömmen ovan vattenfallet. Första 
gången stötte Per Unga först ut båten och 
la sedan startremmen runt start-skivan på 
sin gamla 2-taktare.  
Plutt, sa det bara och vi drev långsamt mot 
fallet med aktern först. Jag såg att Per var 
beredd att hoppa bakåt och ta till årorna 
medan han ryckte till på nytt: plutt, plutt. 
Nu sögs vi definivt in i strömmen över 
vattenfallets rand. Det var 20 m lodrätt fritt 
fall......om inte Per fått igång snurran på 
tredje försöket! Och det fick han, som väl 
va! 
  

Under själva Q-mätningen, som tog nån 
timme, hade vi båten med fören mot 
strömmen och fasthållen av linan vid år-
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tullarna. Ljudet från vattenfallet hördes 
hela tiden. Vi flyttade båten försiktigt ut-
med linan och mätte vattenhastigheten vid 
vissa märken på linan och på olika djup. 
  

Jag vill minnas att vi mätte nånting på 
20 m3/s.  
  

Per Unga skulle till tandläkarn i Porjus och 
eftersom bara drygt halva dan gått startade 
vi återfärden direkt. Lite jobbigt var det att 
få ner utrustningen 40 m till Langas. Per 
hade en släkting på sydvästra stranden av 
Langas så vi styrde motorbåten dit. 
  

Jag tyckte det var spännande att övernatta i 
en lappkåta.  Det var en kåta som bara an-
vändes under höst- och vårflyttningarna, 
när renarna vandrade mellan sommar- och 
vinterbete. Vi fick strimlor av torkat ren-
kött och kaffe med salt i. Kåtans golv var 
täckt av ett tjockt lager av ris och flera la-
ger renfällar och man sov gott. Nästa mor-
ron fick vi kalasa på halstrad fisk (harr el-
ler röding var det visst). På eftermiddan 
var vi redan tillbaka i Porjus.  
 

Det var på tredje dan. Och jag fortsatte min 
tjänsteresa norrut på Inlandsbanan. Bytte 
tåg i Gällivare till Riksgränsbanan och for 
till Kiruna.  Där gjorde jag den sista vatten-
föringsmätningen på denna resa, nämligen 
i Torneälven vid Jukkasjärvi. Observatören 
var finskspråkig men förstod svenska. Han 
bjöd på kaffe i köket. Hans lilla dotter ta-
lade svenska med mej och finska med sin 
pappa. Du kan ju två språk sa jag. Jag talar 
lapska med mamma, sa hon. Tre språk! Jag 
som aldrig kan gissa åldern på flickor/ 
kvinnor fråga då, när ska du börja skolan? 
Jag går i tredje klass och läser engelska sa 
hon och läste några rader ur sin engelska 
läsebok. Det blir fyra språk! Och gott kaffe 
kunde lilljäntan fixa också! 
  

Det var ett trevligt slut på en lång tjänste-
resa. 
 

Hemresan gick i direkt sovvagn från 
Kiruna över Boden till Stockholm C. 
  
SLUTKOMMENTARER 

Numera finns inte Stora Sjöfallet kvar. 
Vattnet leds i stället genom en tunnel ned 
till det stora underjordiska vattenkraftver-
ket Vietas. 
  

Våra Samer kallades förr Lappar. 
  
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

Lästips: 
 

Intervju i ECMWF Newsletter 129 
 

På sidorna 8-12 i senaste numret av 
centrets tidning 
http://www.ecmwf.int/publications/newsletters/  
intervjuar Bob Riddaway Anders Persson 
om senaste uppgåvan av deras "User 
Guide". Bob efterträdde 1983 Erland 
Källén på posten som undervisnings-
ansvarig på ECMWF. 1986 - 92 var han 
chef för London Weather Centre och 1993-
2004 chef för Met Office undervisnings-
skola i Shinfield Park. Sedan dess fungerar 
han som redaktör för centrets Newsletter. 

 
Red 
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Den motvillige läraren - Anders Persson ser tillbaka 
 
IV: Mitt 2:a farväl till ECMWF 
 
Med hustru och småttingar anlände jag till 
Reading fredagen den 28 februari 1986 för 
att börja ett konsultskap som skulle räcka 
långt in på hösten1. Uppgiften var att fun-
gera som lärare på träningskursen samt 
skriva en ”User Guide to ECMWF Fore-
cast Products”. Redan innan jag kom till 
Reading hade jag värmt upp mig med att 
skriva en kort ”User Guide” för den privata 
amerikanska väderfirman Accu-Weather. 
SMHI:s dåvarande GD och chefen för M, 
meteorologiska avdelningen, hade med an-
slutning från andra nordiska länder, ingått 
ett avtal med firman om försäljning av 
ECMWF prognosdata (se not). 
 
Att på heltid skriva en ”ECMWF User 
Guide” gav mig tillfälle att systematiskt 
undersöka hur prognosmeteorologer skulle 
kunna förbättra numeriska datorprognoser 
(NWP). Huvudbudskapet var att inte 
övertolka detaljerna i NWP, kategoriskt 
lova bara det man var säker på och ut-
trycka som sannolikheter det man var osä-
ker på2.  
 
Vid den här tiden hade ”forecast forecast 
skill” kommit upp på dagordningen. Alltså, 
kunde man på förhand säga om en viss 
ECMWF prognos var bra eller dålig, i syn-
nerhet när prognosena ”hoppade” från en 
körning till en annan? När prognoserna var 
”konsistenta”, dvs upprepade sig, kände 
meteorologerna sig säkra och trodde på 

                                                 
1 Jag vaknade nästa morgon till nyheten ”Palme 
assassinated”. Nu har britterna fått det om bakfoten 
igen, tänkte jag. Det måste vara någon sydameri-
kansk politiker, Palmeri eller något sådant. 
2 Delvis inspirerad av min årskullskollega Erik 
Liljas hade jag uppmuntrat användning av sanno-
likheter sedan 1980. 

NWP. Men när prognoserna ”hoppade” 
kände de sig osäkra och antog att progno-
serna var extra osäkra. Detta förhållande 
mellan ”hoppighet” och pålitlighet var 
känslomässigt motiverat och så hade det 
kunnat förbli om inte forskarnas runt funnit 
en typisk korrelation på 30% mellan ”con-
sistency and skill” runt dygn 5. Med andra 
ord: vid stor skillnad mellan gårdagens 
D+6 prognos och dagens D+5 var den se-
nare sämre än normalt, vid liten skillnad 
bättre än normalt. 
 
När jag kom till ECMWF var Stefano Ti-
baldi, Tim Palmer och Franco Molteni i 
full fart med att söka förstärka denna 30 
procentiga signal. Mitt bidrag var att an-
vända filtrerade fält, dvs prognoser där de 
mindre troliga vädersystem hade tagits 
bort. Men alla våra försök misslyckades. 
En dag verkade dock ett genombrott ha 
skett. Stefano kom ner till mitt rum och 
berättade upphetsad att han funnit en kor-
relation på 75-80%!! Jag berättade att det 
hade också jag funnit dagen innan, men det 
berodde på ett kodningsfel där jag låtit 5 
och 6-dygnsprognoserna byta plats. Icke 
desto mindre, vid hög prognoskonsistens 
kunde man tydligen vara säker på att går-
dagens D+6 prognos var ovanligt bra, vid 
låg att den var ovanligt dålig. Forskarna 
föreslog därför att prognosmeteorologerna 
skulle använda gårdagens ECMWF pro-
gnos om vars kvalitet man verkligen skulle 
kunna uttala sig. Jag menade dock att detta 
var nys. Just därför att D+6 från igår var 
konsistent med dagens D+5 och därför 
bättre än normalt, var den ändå inte bättre 
än dagens D+5, vilken den ju dessutom 
liknade! Men mina invändningar kom till 
intet och rekommendationen kom i tryck 
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(Month. Wea. Rev. 1990, sid 2458). Det 
visade sig senare att den 30 % korrelation 
var vilseledande och kunde ignoreras. 
 
De flesta forskarna och datorknuttarna 
saknade prognoserfarenhet och ville ut-
veckla ECMWF modellen ostörda av upp-
fattningar från dem som skulle använda 
prognoserna. 1984 hade de lanserat ett nytt 
analyssystem, som fick prognoskvaliteten 
att ta ett kvantumsprång. En holländsk 
meteorologisk statistiker intygade att för-
bättringen var statistiskt signifikant. Det 
var kanske detta som fick ECMWF att i 
tioårsplanen 1985 lova att vid periodens 
slut skulle prognoserna vara användbara 
upp till tolv (12) dygn! Med sådana per-
spektiv måste man verkligen undra om det 
behövdes någon Guide alls; det var ju bara 
att läsa av prognosvärdena som kom ut ur 
CRAY datorn!  
 
Undervisningen på centret handlade därför 
mycket om att imponera genom att visa på 
hur bra prognossystemet var. När ”Gui-
den” var färdig utgjordes därför större de-
len av innehållet av vad forskarna på 
ECMWF ansåg att prognosmeteorologerna 
behövde, dvs en grundlig och lättförståelig 
beskrivning av prognosmodellen och ana-
lyssystemet. Vid den här tiden förstod 
forskarna inte att prognosmeteorologerna 
var intresserade av prognossystemets bris-
ter och hur de kunde överkommas av prog-
nosmeteorologerna. 
 
Min sista insats som lärare på centrets trä-
ningskurser var våren 1987. Ordet hade 
spridit sig i Europa att man kunde komma 
till ECMWF och tjäna en hacka genom att 
”hjälpa till med träningskursen”. Jag sörjde 
inte. Det var bra att andra fick pröva på hur 
svårt och otacksamt jobbet var. En tredje-
del av deltagarna hade så dåliga förhands-
kunskaper att de inte förstod mycket av 
vad vi lärde ut. En tredjedel begrep men 

brydde sig inte. Den sista tredjedelen både 
begrep och brydde sig men tillbaka hem 
kunde de oftast inte påverka sina chefer 
eller kollegor. Forskningsavdelningen lade 
ner mer arbete på sina kurser eftersom de 
genom dessa ville etablera kontakter med 
unga begåvningar som skulle kunna re-
kryteras. Någon liknande motivation fanns 
inte på operativa avdelningen. 
 
Vintern 1987-88 tog jag därför för andra 
gången avsked av ECMWF. Mina försök 
att få anställning hade inte varit fram-
gångsrika. Jag hade av Direktören över en 
lunch fått veta att jag var ”alltför intresse-
rad av meteorologi” för att passa in på 
ECMWF. Själv hade jag beslutat lämna 
undervisandet och slagit in på en ny väg 
som jag hoppades skulle ställa mig utanför 
motsättningarna mellan prognosmeteoro-
loger och modellerare. 
 
 
Nästa gång: Kalmanfiltermellanspel 
 
Not: Denna kommersiella affär skulle ett och 
ett halvt år senare leda till en av de större kri-
serna i ECMWF:s historia med ett extra Coun-
cilmöte hösten 1987. Sverige kom med två 
delegationer, en med M-chefen och en repre-
sentant från Kommunikationsdepartementet, en 
annan med nye GD Bert Ekström och en repre-
sentant för Utrikesdepartementet. De förra 
hävdade, juridiskt helt korrekt, att inget i 
ECMWF:s statuter förbjöd Sverige att sälja 
centerdata till USA. De senare insåg dock att 
vad som var tillåtet inte alltid var lämpligt, i 
synnerhet som den franske generaldirektören 
kommit till mötet enbart för att meddela att 
fick den svenske M-chefen som han ville 
skulle Frankrike lämna ECMWF och ameri-
kanska vädertjänsten hotade att börja avgifts-
belägga sina satellitdata. M-chefen fick backa 
och lämnade SMHI halvannat år senare (se vi-
dare Austins Woods bok om ECMWF:s histo-
ria sidorna 107-08). 
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SMS Syd mot rymden 
Jan O. Mattsson 

 

Denna gång, för att citera Ulf Christen-
sen i utskicket inför vårt höstmöte, sik-
tade vi högre än vi brukar, nämligen 
mot rymden. Den 17 november besökte 
ca 16 SMS-Syd-are Tycho Brahe-ob-
servatoriet i Oxie utanför Malmö. 
Mikael Anderlund tog emot oss och 
presenterade anläggningen och dess 
verksamhet samt gav en kort introduk-
tion till modern astronomi inklusive 
kosmologi. 

   Astronomiska Sällskapet Tycho 
Brahe, som är en ideell förening med ca 
250 betalande medlemmar och grundad 
1937 av den kände astronomen och lun-
daprofessorn Knut Lundmark, och 
Malmö Astronomi- och Rymdfartssäll-
skap invigde Oxie-observatoriet 1973. 
Idag drivs observatoriet ideellt av det 
förstnämnda sällskapet. 

   Anläggningen består av fyra hus, 
varav det största rymmer en föreläs-
ningssal med plats för ca 30 åhörare. 
Övriga tre byggnader innehåller tele-
skopen och är försedda med avdragbara 
tak. Instrumentparken består av två da-
toriserade teleskop, båda med 36 cm 
spegeldiameter. Härtill kommer ett spe-
ciellt solteleskop samt ett radioteleskop. 
Av de båda större instrumenten är det 
ena visningsteleskop, det andra är avsett 
för fjärrstyrning. Det senare instrumen-
tet inklusive dess kamera kan styras via 
Internet, vilket möjliggör för skolelever 
och andra intresserade att använda ut-
rustningen utan att behöva vara på plats 
i Oxie. 

   Med utrustningen kan avancerade ob-
servationer göras av månen och vårt 
solsystems planeter, ävensom av vari-
abla stjärnor, solen, nebulosor, galaxer, 
kvasarer mm. Sällskapets aktiviteter i 
övrigt är att popularisera astronomin 
genom kostnadsfria visningar, föreläs-

ningar och demonstrationer, seminarier 
mm.  

   Tyvärr förhindrades vi av ett rejält 
molntäcke att beskåda stjärnhimlen ge-
nom ljusteleskopen. Oddsen för bra ob-
servationsväder en novemberkväll är ju 
knappast de bästa. Men instrumentvis-
ningar och Mikaels föredrag gav oss 
god utdelning. Det senare illustrerades 
bl.a. med fantastiska datorsimuleringar 
av färder genom universums spindel-
vävsstruktur och en resa från ett univer-
sellt "nowhere" genom galaktiska moln 
och den lokala gruppen av galaxer in 
mot vår egen galax Vintergatan, som i 
likhet med övriga galaxer i sin rotation 
är styrd av ett svart hål, vidare fram mot 
den något outvecklade spiralarm i vil-
ken "den lokala bubblan" och vårt sol-
system befinner sig. Fantastiska 
Hubble-bilder av myriader galaxer visa-
des också. Härtill berättade Mikael om 
senare års rön rörande Big Bang och 
speciellt dess första skeden vilka upptog 
några bråkdelar av en sekund strax efter 
själva "smällen". Efter att ha avverkat 
inflationsfasen (en enorm utvidgning av 
rymden) och ursoppans övergång i ato-
mer mm, då universum blev genom-
skinligt, och efter den sk mörka fasen, 
tänds de första stjärnorna och galaxerna 
ca 400 miljoner år efter "ursmällen". 
Bakgrundsstrålningen, kvarvarande 
värmestrålning i ett allt kallare univer-
sum, har gett oss en enastående möjlig-
het att beskåda Alltets tidiga strukturer. 
Att se långt ut är att blicka tillbaka i ti-
den. Dessa strukturer indikerar var se-
nare galaxer och vävstrukturer kommer 
att placera sig. Två specialsatelliter le-
vererar rådata för dessa analyser av ett 
endast 600 miljoner år gammalt univer-
sum. Universums ålder antas vara 13,7 
miljarder år. (Jordens ålder är ca 4,5 
miljarder år.) 
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   Mycket förtäljdes också om univer-
sums beståndsdelar, som utöver ca 4% 
väte och helium, någon procent av nå-
got annat, till 25% består av mörk mate-
ria och 70% av mörk energi, vad nu 
dessa huvudbeståndsdelar är för något. 

   Intressanta områden som föredrags-
hållaren också tog upp var vår händel-
sehorisont, som definierar begreppet 
universum, universums form (vi tycks 
leva i ett platt (?) universum), gravita-
tionslinser och -ringar, som är av tyngd-
kraftens ljusböjande effekter (rymdens 
krökning) betingade hägringar, och 

grundämnenas ursprung - vi är till viss 
del gjorda av stjärnstoft. 

   Fikapausen mellan det fängslande fö-
redraget och den förträffliga instrument-
visningen gav möjligheten att för en 
stund byta galaxernas nätverk mot det 
lokala sociala nätverket meteorologer 
och andra emellan. Men visst kände 
man sig liten när man senare traskade 
iväg till bilen. Jag tror dock att vi alla 
uppskattade vårt universella besök i 
Oxie. 

 
 
 

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

Regndroppsspår i sand 

Jan O. Mattsson 
 

Regn kan på skilda sätt påverka strandens 
formvärld i dess lilla format. Regnvattnet 
fuktar sanden och ökar därvid dennas be-
ständighet gentemot vindens verkan. Om 
regnvattnet är tillräckligt ymnigt, kan dess 
avrinning lämna spår inom strandens slut-
tande delar, t.ex. på strandrevlar och i an-
slutning till laguner och t.o.m. också ändra 
vattenståndet i de senare. Vidare kan reg-
net runda av och "mjuka upp" befintliga 
former och samtidigt ge dessa en strävare 
yta. Strävheten betingas av regndropparnas 
nedslagsspår i sanden. Sådana avtryck fin-
ner man också över vida sandytor på 
strandbredden och sanddynerna efter till-
fällen med långvarigt och/eller häftigt 
regn. 

   Låt oss titta litet närmare på dessa regn-
droppars avtryck i sanden. Man finner 
snart att de som väntat uppträder i stort 
antal och med stor täthet. De, oftast endast 
några mm stora nedslagsfördjupningarna 
bildar sammantagna ett mikrolandskap 
med "kratrar", erinrande om vissa områden 
på Månen eller Merkurius, dock med 

mindre storleksvariation hos nedslagsav-
trycken. Några grova kalkyler ger såsom 
ett exempel vid handen, att regnmängden 
10 mm under en timma och droppstorleken 
(radien) 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm respek-
tive 2,0 mm motsvarar ett droppantal per 
kvadratdecimeter uppgående till 191 084, 
23 885, 7 077 respektive 2 986. 1 mm ne-
derbörd under samma tid och på samma 
yta motsvarar alltså droppantal utgörande 
en tiondedel av ovanstående antal. En viss 
osäkerhet i bedömningen orsakas av att 
dropparna i nedre luftskikt plattats ut och 
därför möter markytan med en större an-
läggningsyta än om dropparna vid nedsla-
get varit sfäriska. 

   Om vinden vid regntillfället varit svag, är 
avtrycken fördelade utan synbar ordning 
(figur 1). Om vinden däremot varit hård, 
formerar sig droppavtrycken något oväntat 
i parallella rader tvärs den under regntill-
fället rådande vindriktningen (figur 2). 
Droppavtryckens anordning erinrar härvid 
om s.k. ripplar, det vågliknande mönster 
man ibland kan se i en vindutsatt sandyta.
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Figur 2. Regndroppsmärken i sand avsatta i hård vind (från vänster i bilden).  
Skanör 10 augusti 2011. 
 

  Men hur har detta tvärmönster upp-
kommit? Jag har förgäves sökt finna 
något härom i litteraturen och på nätet. 
Nedanstående funderingar om mönstrets 

uppkomst utgår från observationer 
gjorda under mina strandpromenader. 
Flera situationer med regndroppsav-
tryck i sanden förekom i samband med 

Figur 1. 
Regndroppsmärken i 
sand avsatta i svag 
vind.  

Ljunghusen 25 juli 
2011. Måttstockens 
längd (pennan) är  
14,8 cm. 
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de talrika regn som kännetecknade delar 
av sommaren och hösten 2011. I ett fall 
omformades avtrycken genom sanddrev 
i hård men regnfri vind till små sandpi-
edestaler. 

   Vid ett av de tidiga observationstillfäl-
lena tyckte jag mig finna, att droppav-
tryckens tvärmönster endast förekom på 
sluttande mark. Raderna av avtryck var 
visserligen orienterade tvärs vindrikt-
ningen, men råkade vid detta tillfälle 
också följa markens lutningsriktning 
och kunde därför tänkas ha bildats eller 
förstärkts genom avrinning av neder-
bördsvatten. 

   Vid ett annat tillfälle förekom en bård 
av droppavtryck kring ena änden av en 
tillfällig strandsjö. Samtliga avtryck var 
anordnade vinkelrätt mot riktningen av 
den vind som hade blåst vid regntillfäl-
let, och alla befann sig på mot lagunen 
sluttande mark. Utefter en några m lång 
sträcka vid ena lagunsidan råkade ra-
derna vara riktade rakt mot vattensam-
lingen. Med lagunkantens böjning blev 
raderna alltmera sneda i förhållande till 
denna, för att vid strandsjöns ände vara 
mer eller mindre parallella med dess 
strandlinje. De bevarade alltså sin tvär-
riktning gentemot vinden. Intressant 
nog var de förstnämnda raderna längst 
och mest välutbildade. Efterhand som 
raderna alltmera snett träffade lagun-
kanten för att slutligen vara parallella 
med denna, blev de kortare men för-
svann aldrig helt. Jag tolkar dessa ob-
servationer som att raderna kan dränera 
och urgröpas av avrinnande neder-
bördsvatten, men att deras orientering 
trots allt är vindens verk. 

   Senare har jag funnit, att också på 
plana horisontella ytor kan droppav-
tryck vara anordnade i rader tvärs hård 
vind vid aktuellt regntillfälle. Man 
skulle då kunna tänka sig, att de snett 
infallande, stora dropparna vid nedsla-

get och "kraterbildngen" i sandytan 
sprätt eller stänkt upp sandkorn, ej olikt 
vad som kan inträffa vid saltation, dvs 
sandkornens hoppande rörelse över en 
vindutsatt sandyta. Processen skulle 
härvid möjligen kunna skapa ett rippel-
liknande utgångsmönster med expone-
rade radpartier och mindre dropputsatta, 
från vinden vända raddelar. En svag 
höjdskillnad mellan raderna av ned-
slagsavtryck och utrymmet mellan ra-
derna kunde också konstateras. 

   Man skulle kanske här också kunna 
tänka sig, att droppavtryckens tvär-
mönster har avsatts på ett befintligt rip-
pelsystem i sanden. Detta är dock 
mindre troligt, enär avtryckens rad-
mönster då skulle vara mera distinkt och 
präglas av ett större radavstånd, kort 
sagt vara mera rippellikt. I figurerna il-
lustreras de korta avstånden mellan ra-
derna av droppnedslag. 

   Ej heller torde mönstrets beskuggning 
eller observatörens benägenhet att finna 
mönster i eljest oordnade system för-
klara droppnedslagens radmönster. 

   Möjligen kan den intresserade läsaren 
fundera vidare över hur mönster av 
droppnedslag bildas. Min "förklaring" i 
det ovanstående är endast en obekräftad 
hypotes. "Kraterlandskapet" bör härvid 
detaljstuderas, liksom själva processen 
när den pågår. Men undvik åskväder vid 
strandbesöket. Det borde också vara av 
intresse att studera processen vid mera 
kontrollerade förhållanden, kanske i en 
experimentuppställning. Försök även 
finna uppgifter om företeelsen på nätet, 
kanske sådana trots allt finns. 

 


