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tillbaka och förgyller himlen vid soluppgång och solnedgång.

Och så var det ordföranden
som har ordet igen!

Medlemsavgiften är oförändrad under
2012, dvs 100 kr för web-utgåvan av Polarfront, och 200 kr för papperutgåvan. Sätt
in ditt val av medlemsavgift på vårt plusgiro 60 20 35-8. Gör det nu så slipper ni
dåligt samvete under resten av året!

Hej allihop! Nu är vi med raska kliv på väg
in i det nya verksamhetsåret i SMS. Efter
det nu genomförda årsmötet skall vi
genomföra ännu ett år till medlemmarnas
bästa.
Visst är det skönt att våren så sakteliga
håller på att krypa upp över landet igen,
efter de mörka vintermånaderna. Ja,ja, vi
har ju inte genomlidit bakslagen än, men så
är det ju varje år så här dags. Och bakslagen drabbar oss ju inte bara ”till Påska”,
utan igenom maj också, framförallt den
den norra delen av landet.

Och till sist: njut av våren!

Vad som hände på årsmötet finns i en separat artikel. Vi har inte fått så stora ändringar varken av verksamheten eller på
förtroendeposterna. Det som ligger fördolt
i verksamhetsplanen för året är detta problem som hela föreningssverige plågas av:
svårigheten att locka till sig medlemmarna
på möten. Vi har ju blivit ett bloggande,
twittrande och facebookande folk. Det
märks inte minst på tunnelbanan, där mer
än hälften av passagerarna är sysselsatta
med sina telefoner, och de sidor man har
uppe är nästan alltid någon av de nämnda.

Åter har solen satt fart och lyfter sig högre
och högre över horisonen för varje dag. I
södra Sverige kommer och går snötäcket.
F n har det gått men det är ännu långt till
maj.

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

Redaktörens spalt
Hej igen!

Varje gång redaktionen ska sätta sig och
titta igenom influtet material till nästa
nummer, så brukar det visa sig att det faktiskt finns ett antal bra och intressanta artiklar. Så även denna gång. Som vanligt
kommer det mesta från våra ”gamla vanliga” författare, lika trevligt varje gång.
Det handlar bl a om klimat, historia och
OS. Alltså olympiska spel, ej observationsstationer.

Vi hoppas att vi ska kunna locka er medlemmar till medlemsmötena under året.
Det är faktiskt ni som är basen för och anledningen till att SMS finns överhuvudtaget. Vi önskar oföränderligt ha idéer till
möten från er, så att flera ska komma på
medlemsmötena. Dessutom – visst är det
väl trevligt att träffas någon timme med
kolleger och prata bort en stund!

Ett viktigt inslag är kallelse till Nordiska
Meteorologmötet i Köpenhamn i juni i år.
Det är många som skriver små inslag i facebook. En del ämnen går kanske att utveckla och göra artiklar av lämpade för
Polarfront? Mycket välkomna med sådant!
Välkomna med alla bidrag senast den 30
maj.

Men nu går vi mot pärlemormolnssäsongen
och lite senare de fina altocumulusflaken

Lars Bergeås
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Invitation to the 28th Nordic Meteorologist Meeting in
Denmark 2012
Data assimilation of radar- and satellitedata.
Arctic meteorology, oceanography and climate/climate change (sea ice included).
Air quality and modelling.
Meteorological index, with special focus on
aviation-meteorology.

“Weather forecasting is one of those
rare activities that unite nations in a
common endeavour from which
people worldwide benefit daily”
Hugh A. Hutchinson Chairman, Working
Group on Antarctic Meteorology
WMO Executive Council (1997–2003)

Presentations outside the main topics are also
welcome.

Important note! This document will
be updated continuously on
http://www.dams.dk/en/

Venue
Monday 4/6: Registration at Rockefeller (look
at the end of the invitation under relevant addresses) from 11-13 local time, hereafter we
will visit the Glaciologists Laboratory, where
we will see some of the old ice-core samples
from Greenland, which have revolutionised
our understanding of climate variations in the
previous glacial and inter-glacial periods.
Hereafter we will walk or take a bus towards
DMI, where the will be some practical information and presentations from 14.30 to 17.00,
followed by an ice-breaking event.

The Danish Meteorological Society (DaMS)
hereby proudly invites all the Nordic Countries to the 28th Nordic Meeting (the meeting
is also open for people outside the Nordic
Countries), which will take place from
Monday 4th of June to Friday 8th of June.
The very first Nordic Meteorologist Meeting
(NMM) took place in 1960 at the University
of Stockholm. Since then NMM has been held
every second year, and has through its proud
history been known to attract some of the
greatest Nordic Scientists and Meteorologists.
Also NMM has a proud history of producing
strong social bonds amongst the Nordic
countries.

Tuesday and Wednesday: Will be spent in
Roskilde at Risø/DTU, National Laboratory
for Sustainable Energy. There will be various
presentations and also social events, for instance an excursion in the local area around
Roskilde, which has a very interesting history.

NMM has the advantage of been open to everybody, who has an interest in meteorology
and climate/climate change, ranging from the
general weather enthusiast to the professor.
Therefore we hope to see as many people as
possible to NMM in Denmark this summer,
so we can uphold this proud tradition.

Thursday and Friday: Will be held in very
nice surroundings at the Academy of Carlsberg (see the picture below). There will be
various presentations and Thursday evening
the conference dinner will take place, where
each Nordic Country will make a social event.

Main Topics for NMM
Presentations (will be updated
continuously, last updated 23/2)

The role of the Sun in the climate system.
Weather communication and the role of the
weather forecaster in the future.
Vulcanic eruptions.
Stratosphere/Troposhpere interactions and
long range weather forecasting.
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Eigil Kaas (President at DaMS and Professor
at the University of Copenhagen).
Peter Lang Langen (Scientist from the
University of Copenhagen).
Meteorological index, with special focus on
aviation-meteorology:
Niels Woetmann (Scientist/Meteorologist
from DMI) about forecasting clear air
turbulence.
Claus Pedersen (Scientist/Meteorologist from
DMI) about forecasting thunder.
Stratosphere/Troposphere interactions and
long range weather forecasting:
Bo Christiansen (Scientist from DMI).
Commercial Meteorology:
ConWX(http://www.conwx.com/).
Deadlines and fees
Deadline for registration May 1st 2012
Deadline for abstracts May 1st 2012

We are still looking for people who want to
give a presentation covering one of the various topics at NMM 2012, so if you are interested or know anyone that might be? Please
inform me at je@dmi.dk or
jespereriksen2@hotmail.com. Each presentation should last about 20 minutes.

The fee for participating in the entire event is:
1600 Danish kr. (approx. 215 Euros). The fee
cover/include arrangements costs, coffee
breaks, lunch Tuesday – Thursday and the
Conference Dinner on Carlsberg* and an
excursion in the local Roskilde area.
If one only wishes to participate one or a few
days, the fee for each of the days, Tuesday,
Wednesday and Thursday is 300 kr. and 150
kr. for Monday and Friday (because they are
only half days, without lunch included).
However registration for the conference dinner is separate and the fee for this is expected
to be around 500 kr.

Listed below are the persons who officially
will be giving a presentation at NMM, when
we know the total amount of presentations, a
more formal program, including abstracts,
will be announced.
The history of meteorology:
Erik Rasmussen (retired Scientist from the
University of Copenhagen), which has recently written a book about the subject.

We will open a DaMS bank account for
NMM, when the account is ready, payment
procedures will be announced on this page
(the Internet version).

The role of the Sun in the Climate system:
Peter Stauning (retired Scientist from DMI).
Weather communication and the role of the
weather forecaster in the future:
Anders Persson (Scientist/Meteorologist just
recently returned from ECMWF).
Jesper Eriksen (Meteorologist from DMI).

* At the conference dinner it is allowed to
bring a companion (for instance your wife or
husband). We expect that the fee for the conference dinner will be around 500 kr. The exact amount will be stated on this page later
on.

Arctic meteorology, oceanography and climate/climate change (sea ice included):
5
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Ayoe Buus Hansen (National Environmental
Research Institute).
Lise Lotte Sørensen (National Environmental
Research Institute).

All registrations shall be given to
jespereriksen2@hotmail.com or je@dmi.dk.
Registrations after the deadline (May 1st) will
result in a 25 % increase of the fee.

Best Regards

Important note! It is possible to seek sponsorship for NMM, through the Young
Scientist Travel Award 2012 on
http://www.emetsoc.org/awards/travelawards-ystas/announcements-2012nmm2012

Jesper Eriksen
------------------------------------------------------------------------------------------------

SMS utlyser Stipendium inför
deltagande i NMM 2012

Relevant addresses
Rockefeller Komplekset
Juliane Maries Vej 30
2100 København Ø

Deltagare i NMM 2012 har möjlighet att söka
stipendium för utlägg som ej ersätts av arbetsgivare. I första hand anmälningsavgiften, samt
ytterligare kostnader (resa, boende) upp till
3000 kr per person.

Danish Meteorological Institute (DMI)
Lyngbyvej 100
2100 København Ø
Risø
Frederiksborgvej 399, Himmelev
4000 Roskilde

– Tänk på att höra om du kan delta på arbetstid. Om du deltar med föreläsning eller posterpresentation, står ofta arbetsgivaren för en
betydande del av kostnaderna!

Carlsberg Akademi
Gamle Carlsberg Vej 15
2500 Valby

1:a maj är sista dagen för att anmäla sig till
NMM i København 4-8 juni 2012.

The arrangement committee

NMM-stipendiesumman uppgår totalt till
22 000 kr och det fördelas i turordning till de
som söker och betalat medlemsavgift 2012.

For further questions about NMM, contact me
at jespereriksen2@hotmail.com or
je@dmi.dk. I/we will for instance be able to
help with transport information, finding hotels, and maybe a limited number of people
can stay with some of us in the arrangement
committee.

När: senast 2012-04-30 ska ansökan vara
inne hos kassören.
Hur: Ange det stipendiebelopp du söker,
bifoga:
· Bevis på inbetald NMM-avgift
· Din uppskattning på utlägg för resa o
boende, som du söker ersättning för (kvitton
kan bifogas efter mötet)
· Försäkran att du inte ersätts av din
arbetsgivare.
· Ange ditt kontonummer och bankens
clearingnummer

By the way the entire arrangement committee
is as stated below:
Jesper Eriksen (DMI).
Kristian Pagh Nielsen (DMI).
Gorm R. Larsen (DMI).
Henrik Voldborg (Retired from DMI).
Eigil Kaas (University of Copenhagen).
Brian Sørensen (University of Copenhagen).
Sven-Erik Gryning (RISØ/DTU).
Joakim Refslund Nielsen (RISØ/DTU).

Skicka detta till SMS kassör Kerstin
Vejdemo, SMHI-Stockholm, box 40, 190 45
Stockholm-Arlanda eller kerstin@vejdemo.se
Styrelsen i SMS
genom Kerstin Vejdemo
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post hoc fashion, using theory as a rhetorical
resource.”2

Prognosmeteorologernas
intuition – myt eller verklighet?

Sedan Erik Andersson på ECMWF 2010
uppmuntrat mig att skriva en “User Guide”
som ännu mer än tidigare vände sig till prognosmeteorologerna (och alla andra som
verkligen använder ECMWF:s produkter),
började jag undersöka vad som ligger bakom
orden ”erfarenhet”, ”intuition” osv. Eftersom vi aldrig haft så många prognosmeteorologer som nu, till och med på de profitdrivande privata företagen, måste de göra något
vettigt – men vad? Min hypotes blev, som
framgår av ”Guiden” och intervjun i
ECMWF Newsletter hösten 2011, att de
bland annat använder sig av olika typer av
intuitivt statistiskt tänkande. Några exempel
gav jag i Polarfront 144 (oktober 2011) med
”regression to the mean” och ”Bayesian statistics”. Idéerna utvecklade jag vidare när
jag i februari var inbjuden att förläsa vid
universitetet i Trento och det kommer att
vara mitt bidrag till NMM i Köpenhamn i
juni.

När framtida historiker vill orientera sig om
hur prognosmeteorologerna mötte den nya
tekniken under 1980-talet är en av de få existerande källorna Maja-Lisa Perbys 30-sidiga bidrag ”Den inre väderbilden – teknikbedömning från ett mitt-i-arbetet-perspektiv” i samlingsverket ”Den inre bilden –
aspekter på kunskap och handling” (Bo
Göranzon, red. Carlssons, 1989). Den baserade sig på djupintervjuer med meteorologerna på Sturups flygplats. Perbys text, liksom en intervju med henne i ”Datavärlden”
7 december 1989, tegs på östtyskt sätt effektivt ihjäl på SMHI, vilket var synd. Boken verkar ha kommit ut i en engelskspråkig
version ungefär samtidigt, (Göranzon B. and
Josefsson, I.: Knowledge, Skill, and Artificial Intelligence, London, Spring-Verlag,
1988). Perbys bidrag på sidorna 39-52
”Computation and Skill in Local Weather
Forecasting” kom sedan att refereras i professor Gary Alan Fine’s bok1 ”Authors of
the Storm – Meteorologists and the Culture
of Prediction” Univ. Chicago Press, 2007.

Men återigen har ett gränsöverskridande varit fruktbart. Under ett kort besök i London
hittade jag en nyss utkommen 499-sidig bok
av nobelpristagaren Daniel Kahneman
”Thinking, fast and slow” som fyller ut
luckorna i mitt hypotesbyggande. Bokens
tema är just människans försök att tillämpa
”intuitiv statistik” och hur detta inte lyckas
särskilt bra, bla. därför att vi tänker på två
sätt, dels snabbt och intuitivt, dels långsamt
och rationellt – med ganska glappig kontakt
däremellan. Kahneman ger massor av exempel på vardagligt intuitivt statistiskt tänkande som har klara motsvarigheter inom prognosmeteorologin, bla. just "regression to the
mean". The Economist kallade den en av
”The Books of the Year 2011” och det blir
nog tillfälle att återkomma till den.

Ingen av ovannämnda författare är naturvetare, än mindre meteorolog. Icke desto
mindre är texterna värdefulla för sina observationers och intervjuers skull. Dessa leder
författarna till slutsatsen att det inom prognosmeteorologin å ena sidan finns ”hård”
kunskap i form av fysikaliska lagar som datorerna tar hand om, å andra sidan ”mjuk”
kunskap som erfarenhet, intuition och sjätte
sinne som bara människan kan tillhandahålla. Meteorologerna som Fine intervjuade
kallade de senare ”rules of the thumb…not
formally sanctioned but treated as tricks of
the trade” (sid 125). Meteorologerna visade
ofta en viss skepsis emot den meteorologiska vetenskapen vilken enligt dem ofta är
baserad på osäker grund men vinner sin legitimitet genom sin institutionella förankring: ”Workers (sic!) often create their forecasts intuitively and then justify them in an

1

Anders Persson

2

På Met Office hände det ofta att olika väderutvecklingar motiverades i termer av “PV-tänkande” trots att
diskussionen gått efter andra linjer, bla. därför att det inte
fanns några PV-kartor! Jag kallade detta “PV-tänkande”
deras egen ”marxism”: ingen tycker om det, ingen förstår
det, men det måste hänvisas till i alla sammanhang.

Jag har köpt ett exemplar till SMHI:s bibliotek.
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DEL 5 – KRIGENS KÖLDKATASTROFER
Gustav Scheutz
Som avslutning på serien om väder som orsakat många offer i människoliv följer några
exempel på vinterkrigen och deras följder i
historien. I början av 1940-talet fick vi en
kamrat i folkskolan, Matti Lampinen, som
kom från Karelen och kunde berätta om
Finska vinterkriget. Detta vackra sjö- och
gränslandskap till Sovjet-Ryssland kom sedan
dess att för mig förknippas med köld och krig.
I Bertil Nelssons bok General Vinter- Vinterkrig genom tiderna har området blivit ett centrum för Sverige-Finlands och NovgorodRysslands krig sedan 1200-talet. Centralasien,
Manchuriet och delar av Kina hade stränga
vintrar som skördade stora offer då Attilas
hunner och Djingis Khans mongoler drog
fram med sina ryttarhärar. Likaså har det varit
stora soldatförluster genom kölden då Hannibal och Napoleon korsat Alperna. Även i delar av Nordamerika har många drabbats av
vinterkrig under gångna århundraden. Här
skall vi begränsa oss till Finska vinterkriget
30 nov 1939-13 mars 1940 sam tre fältherrars
försök att inta Moskva under tre århundraden.

normal. Vi skall väl även nämna bakgrunden.
En vecka före andra världskrigets utbrott
delades Östeuropa i intressesfärer mellan
Sovjet och Tyskland genom Molotov-Ribbentroppakten och efter krav på Finland anföll
Sovjet på flera fronter utmed gränsen, huvudstyrkan över Karelska näset. Här var det något
mildare än normalt de tre första veckorna, ett
par plusgrader i slutet av perioden och 15-30
cm snö. Finnarna gynnades av att tjälen ännu
inte fått fäste och vattendragen frusit till.
Dagen före julafton blev det plötsligt 20-30
minusgrader. Efter ett par mildvädersperioder
i början av jan kom en kallfront den 14:e och
natten 16-17 uppmätte general Öhquist -50 på
Karelska näset innan det vände uppåt. Under
resten av kriget var det mest kallare än normalt, ner till -30. Vattendragen frös nu snabbt
till och sovjetiska stridsvagnar kunde ta sig
över Viborgska viken och hota försvaret i
ryggen, även flygbombningen gynnades av
det klara vädret. 7 januari fick sedermera marskalken Timosjenko överta befälet och hade
fria händer av Stalin. Han satsade på attacker
av första världskrigsmodell med massor av
soldater som offrades. Kriget krävde 150 000
ryssars och 20 000 finländares liv. Trots
framgångarna på slutet ville Sovjet ha ett
snabbt slut på kriget, de fruktade att stormakterna, även Sverige, skulle blanda sig i.
Sverige hade ju avvisat krav från Frankrike
och England, troligen med biavsikt att erövra
våra malmfält, om transitering av trupper
genom norra Lappland. Trots landavträdelserna till Sovjet kom tiden att kallas Ärans
vinter i Finland.

I det utmärkta kapitlet Vädrets makt genom
tiderna i Sol, Vind och Vatten samt i en understreckare i SvD tar Anders Persson upp ämnet
och behandlar särskilt vindens och isläggningens betydelse för krigföring. I ett trettonsidigt
reportage i Krigens Historia Nr 1 2010 bidrar
han med detaljer om vädret i Finland denna
krigsvinter som gått till historien som extra
kall, till en del beroende på att utländska
krigsreportrar kom när det var som kallast.
Under större delen av kriget var vintern rätt

Efter framgången i slaget vid Narva 1700 for
Karl XII mest omkring i Polen med mindre
fältslag fram till freden i Altranstädt med
Sachsen och Polen 1706, då August fick byta
krona med Stanislaw och tvingades ta avstånd
från Ryssland. 1706-07 hade han dessutom
högkvarter här innan han begav sig i riktning
mot Moskva för att eventuellt med hjälp av
andra krossa tsar Peters välde. Hären bestod
av 40 000 soldater, men ryssarna tillämpade
den brända jordens taktik och för att försörja
8
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så många blev han tvungen att dra söderut

mot det bördigare Ukraina.

Någon större strid blev det inte förrän sommaren 1708 i Holowczyn, på den tiden utkämpades fältslagen mest sommartid. Efter
Starycze bar det sedan av söderut till Romny
där det skulle vara bra vinterkvarter. Karl XII
stördes dock av ryska styrkor i ett par städer
söder om och gav sig i väg dit mitt under en
av de strängaste vintrar som drabbat en här i
fält. Östersjön och Kattegatt var isbelagda och
i Frankrike frös vinstockarna bort. Över den
ukrainska slätten blåste det 20 m/s och var 2030 graders kyla. I Hadjatj fick några rum för
natten 20 december men många fick ligga
utomhus. I Svenska folkets underbara öden
finns många berättelser om ihjälfrusna soldatkamrater medan andra fått fötter och tår avskurna av fältskären. I Alf Åbergs Karolinska
dagböcker berättar en korpral att fåglar föll
döda ner liksom hästar och oxar. Man stormade en mindre stad, Veprik, 7 januari 1709 och
tog 1500 krigsfångar, annars dröjde det till det
stora fältslaget vid Poltava på sommaren.
Midvinterköldens förluster uppskattades till
8000 man och bidrog till svenskarnas största
förlust vid Poltava då endast något över hälften av den ursprungliga styrkan var i stridbart
skick. Fram till 1713 tillbringade kungen
tiden i Turkiet.

Under tiden angrep ryssarna Finland och
under tre dygn, 16-19 februari 1714 utkämpade Armfeldt slaget vid Storkyrö kyrkoby
öster om Vasa i köld och snöfall. Han förlorade slaget med 2000 stupade på vardera sidan
och hela Finland kom alltmer i ryskt våld. Nu
var kungen inställd på att erövra Norge från
Danmark, det blev två fältslag, mest känt är
det vid Fredrikshald, då kungen stupade samtidigt som Armfeldt med sina karoliner var på
väg mot Trondheim. Kungens stoft blev balsamerat i Bohuslän och fördes till Stockholm.
Armfeldt med sina karoliner fick ta sig de 60
km från Östby till Handöl vid Ånn vid årsskiftet i snöstorm och sträng kyla. 3450 soldater omkom, huvudsakligen av köldskador.

Karl XII likfärd, Gustaf Cederström
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I år är det 200 år sedan Napoleon inledde
sitt ryska fälttåg som också blev början till
slutet på hans stormaktsdrömmar. Som bakgrund skall vi först se på Fördraget i Tilsit där
fred slöts mellan Ryssland och Frankrike på
Preussens bekostnad. Kung August av Polen
fick byta krona med Stanislaw och tvingades

ta avstånd från Ryssland. I ett hemligt fördrag
lovade Ryssland att tvinga även Sverige och
Danmark att ingå i en blockad mot Storbritannien, detta var delvis orsak till Rysslands krig
mot Sverige 1808-09 och man kan göra jämförelse med Molotov-Ribbentroppakten 1939.

När samförståndet med Ryssland plötsligt
upphörde gick Napoleon på sommaren 1812
med sin här på 450 000 man rakt österut med
avsikt att inta Moskva. Hären var samlad vid
Weichsel (Visla) och utgjordes till en tredjedel
av fransmän, resten var mest österrikare och
preussare. Två ryska härar på tillsammans
200 000 samlades ihop mellan Smolensk och
Moskva och tillämpade den brända jordens
taktik. Ett större slag utkämpades vid Borodino då Napoleon förlorade 30 000 och tsaren
45 000 soldater. Därefter kunde Napoleon
tåga in och besätta Moskva 1813. Några dagar
senare brann stora delar av staden, troligen
avsiktligt från den retirerande ryska styrkan.
Napoleon hade inte räknat med rysskylan som
kom tidigt och blev extra sträng 1812-13.
Man svalt och frös i sina opraktiska kläder.
19:e oktober inleddes återtåget med en decimerad här och 570 artilleripjäser samma väg
som de kommit. Snöstormarna drog fram över
vidderna och det blev snabbt 30 minusgrader.
Bebyggelsen var till stor del förstörd och nu
fick man ta nattkvarter utomhus. På morgnarna kunde man se hela kompanier ligga döda
kring sina bivacker, eventuella överlevande
sköts av kosacker.

Man nådde Smolensk under november men
där fanns ingen möjlighet att stanna. De
skulle sedan över en biflod till Dnepr som var
30 m bred. Under försök att göra broar anföll
ryssarna och tusentals drunknade eller blev
skjutna. Själv lämnade Napoleon hären i början av december och for till Paris för att meddela världen om katastrofen. Man räknar med
att bara totalt 100 000 överlevde fälttåget. 19
april tvingades kejsaren abdikera och fördes
till Elba och efter en kort återkomst till St
Helena.
En som studerat krigens historia grundligt
under ungdomsåren var Adolf Hitler. Redan i
Mein Kampf 1925 framhöll han tyskarnas
10
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behov av Lebensraum och om utvidgning
österut. I sin Andra bok 1928 talar han om
Raumpolitik och utnämner det judisk-bolsjevikiska Sovjet till ”fiende nr 1”. I detta sammanhang framhölls också vikten av att inte
upprepa Karl XII:s och Napoleons misstag.
Likväl blev det kalla vintrar som i stor utsträckning bidrog till de tyska nederlagen i
Andra världskriget 1939-45. Operation Barbarossa blev kodnamnet för försöken att erövra
Sovjet med huvudanfallen mot Moskva,
Leningrad och oljefälten i den sydliga
europeiska delen.

fick Hitler att sätta igång en offensiv ner mot
Grekland först och det blev en ödesdiger fördröjning av Barbarossa till 22 juni. Världens
dittills längsta front från Ishavet till Svarta
havet med 3,7 milj soldater och 4 400 flygplan rörde sig snabbt framåt de första månaderna. Hitler räknade med att ha intagit Moskva inom tre månader, trots generalernas
invändningar, därför blev soldaterna inte
vinterutrustade. Man nådde snart utkanterna
av Moskva, men Hitler yrkade på att man
skulle inta Leningrad och det ekonomiskt
viktiga Ukraina först. När den försenade
offensiven satte igång i okt kom regnen som
gjorde vägarna gyttjiga, fordonen fastnade
och soldaterna hade svårt att ta sig fram. Snart
kom också kölden, en av de kallaste vintrarna
på länge hade inletts, temperaturen sjönk ner
mot -50. Otaliga soldater frös ihjäl eftersom
de fortfarande var lättklädda. Snart gick också
den välklädda motståndaren till motoffensiv.
Leningrad med 2,5 milj invånare gick inte att
inta och folket fick utstå 900 dagars belägring
med två kalla vintrar. Förnödenheter kunde i
begränsad mängd föras över den öppna eller
tillfrusna sydvästliga delen av Ladoga. Folk
svalt och frös i den tidvis 40-gradiga kylan. I
jan 1944 började staden se slutet på belägringen, då hade minst 650 000, kanske 1 milj,
mist livet där.
Redan i juli gav Hitler order om att
Stalingrad skulle intas. Tyskarna hade ju
avancerat snabbt åt söder och sydost medan
de stoppats på andra frontavsnitt. De skulle
samtidigt stoppa oljetillförseln via Volga till
fienden. Den ryska vintern nådde hit i nov och
den 19:e satte Stalin igång offensiven med
över 1 milj man. Då hade tyskarna erövrat en
stor del av staden. Stalins Operation Uranus
gick ut på att med kniptångsmanöver ringa in
motståndarna. Göring hade på ett tidigt stadium lovar Hitler och general Paulus att flyga in
förnödenheter, minst 300 ton per dag, om vädret var bra. I december och januari inträffade
förskräckligt dåligt flygväder med snöstormar
och nedisning. Då befallde Hitler att bombplanen skulle sättas in för transporter men
Göring ville inte riskera dessa. Ännu näst
sista januari vägrade Paulus kapitulera men
följande dag tillfångatogs han och kapitulationen undertecknades. De 90 000 krigsfång-

Redan senhösten 1940 avslöjade Hitler sina
planer för Göring som hade invändningar,
men den 18 december fick militären direktiv
att förbereda invasionen. I den nyutkomna
boken om förhören med Göring framgår att
han mest var foglig mot sin ledare, men den
gång han mest motsatte sig ”Fuhrerprincipen”
var vid dessa planer. Han varnade för den
stränga vintern och att soldater sändes i döden
i onödan. Planeringen var att sätta igång i maj
1941, till en del kan det vara med tanke på att
säkert hinna med uppgiften före vintern.
Problem med Italiens erövringar på Balkan
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arna som överlevt striden fick nu pulsa i djup
snö och 30 grader kyla till ett uppsamlingsläger. Bara 20 000 överlevde kölden och
svälten och den efterföljande tågtransporten.
Vid det slutliga frisläppandet 1955 återstod
6000. Av totalt 3,2 milj tyska soldater i sovjetiska fångläger dog en tredjedel och av 5,7 milj
ryska i tyska läger dog 3,3 milj. Andra världskriget blev det mest katastrofala kriget i
historien.

Källor:
Bertil Nelsson, General Vinter – Vinterkrig
genom tiderna.
Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, 5 bilder.
Carl Grimberg: Svenska folkets underbara
öden, Norstedts 1916.
Sol, Vind och Vatten, SMHI 1994.
Niclas Sennerteg, Göring Förhören 1945 samt
Lars Ericsson, Dramatiska händelser i Andra
världskriget. Historiska Media.
Tidskrifter: Krigens Historia nr 1 2010 och
Militär Historia nr 2 2012.

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

Från EMS,
Martina Junge

The ten photos with the highest scores of
favourites will be displayed after 31 March
2012.

Dear all,
I'd like to draw your attention to the photo
gallery of the

The selection of the winning entries:
Each Jury member will select ten favourite
entries and assign points according to a predefined scheme. The result with the ten
winning entries of the competition will be
displayed on 31 March 2012.

Europhotometeo'12 competition:
http://www.emetsoc.org/publications/photogalleries/europhotometeo-12
620 photos were uploaded until 31 January.
The Organising Committee selected 400
photos that are now displayed at the gallery.

Currently only the title and the description of
each photo is visible.

Until the end of March you are invited to
participate in the public opinion poll:
register as user and log in, and you will be
able to choose your favourite among the 400
photos displayed in the gallery by clicking on
the star next to the respective photo.

Detailed information, including the author
name, will stay hidden during the voting and
opinion poll process; it will become available
publicly after 31 March.
Enjoy the photos!

The deadline for the selection of your favourite photo is 30 March 2012. You may revise
your favourite as many times as wished until
the deadline.

Best regards,
Martina.
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Varför har inte temperaturen ökat på 2000-talet ?
Edvard Karlsson 1
Sverige har haft en varm höst 2011, men globalt sett är helåret 2011 bland de kallaste under
2000-talet enligt Met Office i Storbritannien 2. Den globala medeltemperaturen har inte heller
ökat på 2000-talets första årtionde på samma sätt som under slutet av 1900-talet, se figur 1.
Lokalt i Umeå har medeltemperaturen varit oförändrad de senaste 10-15 åren, figur 2.

Figur 1. Global
temperaturavvikelse 1850-2011 3.
Referensnivå är
medeltemperaturen för 19611990.
3

6
5
4
3
2

Figur 2. Temperatur 4 i Umeå
1980-2011. Röd = helår. Svart =
10-års medelvärden.

1
0
1980

1985

1990

1995

2000

2005

1

2010

4

Edvard Karlsson: 090.40892@telia.com
http://www.metoffice.gov.uk/news/releases/archive/2011/2011-global-temperature
3
http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature/
4
Polarfront nr 136 September 2009, s 10-15
2
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Global temperatur
Klimatdebatten vid sekelskiftet gav intrycket att temperatur skulle fortsätta att
öka med +0,2 - +0,4 oC per årtionde. För
att söka möjliga orsaker till den stagnerande temperaturutvecklingen har därför,
som ett första steg, korrelationer beräknats
mellan observerad global årsmedeltemperatur för luft år 1880-2011 5 och observationsserier (årsmedelvärden) för några variabler/fenomen som anses kunna påverka
temperaturen. Variablerna/fenomenen är
CO2 6, solfläckar 7, vulkanaska 8, Nordatlantiska Oscillationen (NAO) 9, Atlantic
Multidecadal Oscillation (AMO) 10,
Southern Oscillation (SO) 11 och Pacific
Decadal Oscillation (PDO) 12, se tabell 1.

NAO-index är ett mått på lufttrycksskillnaden mellan Azorerna och Island och SOindex ger ett mått på lufttrycksskillnaden
mellan Tahiti och Australien (Darwin).
AMO-index och PDO-index ger mått på
havsytans temperatur på norra halvklotet i
Atlanten respektive Stilla havet. Som framgår av tabell 1 är korrelationen mycket hög
(+0,91) mellan global temperatur och CO2
för hela tidsperioden 1880-2009. Däremot
varierar korrelationen kraftigt med tiden
när den beräknas för rullande 30-års perioder, som framgår av tabell 1 och figur 3.
Dessa resultat visar att den ökande CO2halten i atmosfären tydligt påverkar temperaturen på en tidsskala om 130 år. På kortare tidsskalor är däremot kopplingen
mindre tydlig och vissa perioder är korrelationen till och med negativ, dvs ökande
CO2 sammanfaller med minskande temperatur. Av övriga undersökta variabler har
AMO och PDO den högsta korrelationen,
båda +0,44, vilket visar ett samband mellan global temperatur och ytvattentemperaturen i Atlanten och Stilla Havet. NAO
har korrelationen -0,30, vilket visar på
högre global temperatur när Norra Europa
och Skandinavien har låg temperatur. Svag
positiv korrelation har solfläckar (+0,16),
medan vulkanaska (-0,07) och SO (-0,19)
har svag negativ korrelation.

5

Global Annual Mean Surface Air Temperature
Change:
http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/
6

CO2 1832-1957 Ana artic:
http://cdiac.ornl.gov/ftp/trends/co2/lawdome.smoot
hed.yr20.
CO2 1958.2011: Mauna Loa Hawaii :
ftp://ftp.cmdl.noaa.gov/ccg/co2/trends/co2_annmea
n_mlo.txt
7
Antal solfläckar: http://sidc.oma.be/sunspot-data/
8
Mängd vulkanaska:
http://www.volcano.si.edu/world/largeeruptions.cfm

I begreppet vulkanaska inkluderas här all uppkastad
fast materia.
9
NAO-index is traditionally defined as the
normalized pressure difference between a station on
the Azores and one on Iceland:
http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/nao/
10
AMO-index ger ett mått på Atlantens
yttemperatur 0-70 o nord:

I klimatsammanhang vill man ofta studera
medelvärden, tex. för 10 eller 30 år. Tillgängliga globala mätserier är dock för
korta för att beräkna korrelationer för medelvärden, eftersom det fordras minst 30 st
oberoende värden för att beräkningarna
skall vara meningsfulla. I framtiden när
längre observationsserier är tillgängliga,
kan man förmodligen få fram tydligare orsakssammanhang mellan global medeltemperatur och påverkande variabler, jfr
Umeås temperatur nedan med tidsserier
längre än 300 år.

http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/timeseries/AMO/
11

The Southern Oscillation Index is calculated
from the monthly or seasonal fluctuations in the air
pressure difference between Tahiti and Darwin;
http://www.bom.gov.au/climate/current/soi2.shtml
12
PDO-index: 1856-1990:
http://markov.ldeo.columbia.edu:81/%28/data/siber
ia/alexeyk/mydata/TSsvd.in%29readfile/.SST/.PDO
/T+exch+table-+text+text+skipanyNaN+table+.html
PDO-index 1990-2009:
http://jisao.washington.edu/pdo/PDO.latest
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Tabell 1. Korrelationer mellan global temperatur och några andra variabler
Variabel,
Årsmedelvärden
CO2, ppm
CO2, ppm

Tidsperiod

Antal solfläckar
Mängd vulkanaska, m3
AMO-index
PDO-index
NAO-index
SO-index

1880-2009
30 år rullade
1880-2009
1880-2011
1880-2009
1880-2009
1880-1990
1880-2010
1880-2009

Korrelation med global
årsmedeltemperatur
+0,91
-0,22 – +0,86
+0,16
-0,07
+0,44
+0,44
-0,30
-0,19

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4
1900

1920

1940

1960

1980

2000

Figur 3 Korrelation mellan global temperatur och CO2 för rullande 30-års perioder.
Med kännedom om korrelationer med olika
variabler kan nu ev. orsak till den stagnerande temperaturen på 2000-talet studeras
genom att plotta de olika variablerna tillsammans med temperaturen för perioden
1980-2011, se Figur 4-5. CO2 ökar kontinuerligt och ger därför ingen förklaring.
AMO-index och PDO-index, som båda
har en positiv korrelation med global temperatur, har avtagande tendens på 2000talet. Dessa kan därmed vara bidragande
orsak till den stagnerande temperaturen.
Detta gäller under förutsättning att temperaturvariationer i Atlanten och Stilla Havet
inte är ett resultat av den globala temperaturen, utan beror på de interna oscillationerna i haven, som har observerats med

tidsskalor på 10-tals år. Att absorption av
solstrålning och absorption/emission av
långvågsstrålning främst sker vid havs- och
markytor styrker också detta. Antal solfläckar, med svag positiv korrelation,
minskar och kan därmed ha bidragit något
till temperaturutvecklingen. NAO-index
har minskat under 2000-talet och skulle
därmed kunna ge en tendens till ökad temperatur eftersom korrelationen är negativ.
NAO kan därför knappast vara orsak till
den stagnerande globala temperaturen. SOindex och mängd vulkanaska visar ingen
tydlig trend på 2000-talet och har därmed
inte heller bidragit till temperaturutvecklingen.
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Figr 4. Global temperaturavvikelse (röd), CO2 (grön), AMO-index (ljusblå), PDO-index (gul)
och antal solfläckar (mörkblå). (Variabler nedskalade för att kunna plottas tillsammans med temperaturen)
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Figr 5. Global temperaturavvikelse (röd), mängd vulkanaska (svart), NAO-index (blå) och
SO-index (lila). (Variabler nedskalade för att kunna plottas tillsammans med temperaturen)

Umeås temperatur
Lokalt för Umeå blir resultatet av korrelationsberäkningarna annorlunda, som framgår av Tabell 2. Kopplingen till CO2 är
svagare och som väntat är kopplingen till
NAO 13 positiv för Umeå. Från figur 5
framgår att NAO-index har minskar under
2000-talet och kan därmed ha bidragit till
Umeås temperaturutveckling genom den
positiva korrelationen. Solfläckar och vulkanaska har ungefär samma svaga inflytande på årsmedelvärdena som globalt.
AMO. PDO och SO har svagt inflytande
på Umeås temperatur.
För solfläckar och vulkanaska är tidsserierna längre än 300 år liksom för temperatu-

ren 14. Därmed kan meningsfulla korrelationer beräknas för 10-års medelvärden 15,
vilka visar ett starkare samband (+0,45 och
-0,21) än för årsmedelvärdena. Figur 6 visar 10-års medelvärden för temperatur och
antal solfläckar för perioden 1700-2011.
Där framgår tydligt att antalet solfläckar
minskat under 2000-talet och är nu nere på
samma låga nivå som under den mycket
kalla perioden i början av 1800-talet. Solfläckarna kan därmed också ha bidragit
till den stagnerande temperaturutvecklingen i Umeå genom den positiva korrelationen.

13

14

Polarfront nr 136 September 2009, s 10-15
För meningsfulla korrelationsberäkningar fordras
tidsserier med minst 30 st oberoende värden.

Korrelationen mellan NAO och Umeås
temperatur är ännu högre för december-februari:
+0,49

15
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Tabell 2. Korrelationer mellan Umeås temperatur och några andra variabler
Variabel

Tidsperiod

CO2, ppm
Antal solfläckar
Mängd vulkanaska, m3
AMO-index
PDO-index
NAO-index
SO-index

1832-2009
1700-2011
1697-2009
1856-2009
1880-1990
1825-2010
1876-2009

Korrelation med
Umeås temperatur.
Årsmedelvärden
+0,45
+0,12
-0,07
+0,04
-0,05
+0,30
-0,08

Korrelation med Umeås
temperatur. 10-Års
rullande medelvärden
+0,45
-0,21
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0,00
1700

1750

1800

1850

1900

1950

2000

Figur 6. Umeås temperatur (röd) och antal solfläckar (blå) 10 års rullande medelvärden.
(Antal solfläckar nedskalat för att kunna plottas tillsammans med temperaturen).

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

Den motvillige läraren - Anders Persson ser tillbaka
V: Kalmanfiltermellanspel
En källa till trassel är att inte hålla sig inom
sitt revir eller sin grupp. Men de positiva
erfarenheterna av att vara en ”gränsöverskridare”, dvs röra sig där ingen annan rör
sig, har nog övervägt. De vackraste och
sällsyntaste blommorna i Tyskland lär ha
vuxit i den obeträdda gränszonen mellan
Öst- och Västtyskland. Hösten 1987 var
jag inbjuden att hålla föredrag för SMSSyd om ett nyligen avhållet seminarium på
ECMWF om mellanbreddscykloner16.

Istället för att åka hem efteråt, gick jag
”över gränsen”, till Köpenhamn och
besökte DMI17. Där kom jag i samtal med
en ung kollega, Carsten Simonsen, ett
samtal som skulle förändra mitt liv.
På SMHI höll Rolf Eklind och jag sedan
1984 på med ett projekt om resväder, 10dygnsprognoser för ett stort antal platser
runt om i världen. Grunddata från ECMWF
17

Jag bjöds in för att hålla föredrag om mina filtrerade fält. Det hade varit en kall vinter och DMI
hade varit tvungna att utfärda 10-dygnprognoser för
deras isbrytare varvid mina filtrerade fält kommit
till god nytta.

16

Egentligen skulle Göran Axelsson ha rest, men
han fick kalla fötter av rädsla att det skulle vara ”för
svårt”. Detta var ingen ovanlig inställning till möten
som ECMWF anordnade.
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lagrades i en stor matris som det var meningen att meteorologerna skulle granska
och korrigera. Men Rolf och jag märkte,
när vi prövade, att detta var alltför tids- och
personkrävande. Idén kom upp att på något
automatiskt sätt korrigera prognoserna, i
första hand med avseende på systematiska
fel hos temperaturen.

dvs den typ av systematiska fel som en meteorolog kan upptäcka och korrigera för.
Ansatsen var enkel, men eftersom Kalmanfiltret, till skillnad från meteorologerna, var
”vaken” 24 timmar om dagen kunde det
upptäcka nya systematiska fel flera veckor
tidigare än meteorologerna. Detta skedde
på våren 1988 när en ny modellversion
från ECMWF blev av med en tendens att
ge lite för varma dagstemperaturer.

Nu berättade Carsten för mig att på DMI
arbetade de med samma problem och hade
löst det med något som kallades Kalmanfilter. Jag hade hört om detta förut och
återigen hade det varit Håkan Törnevik
som introducerat ett nytt spännande statistiskt begrepp18. Då hade det låtit väldigt
avancerat och invecklat, men den applikation som Carsten arbetade med innebar i
korthet ett ”självlärande” system, ekvationer som ”lärde sig” utifrån jämförelser
mellan prognoser och de verifierande observationerna, mycket på samma sätt som
en erfaren prognosmeteorolog19. När jag
återvände till Sverige gav mig Håkan, som
nu lämnat SMHI och satt upp INDIC, kopior på sina litteraturreferenser.

Detta hjälpmedel borde ju ha uppskattats
av prognosmeteorologerna men i den kultur som grundlagts sedan 1960 sågs det
hela mest som ett ännu ett ”hot från datorn”. Modellerarna reagerade med blandade känslor. Å ena sidan uppskattade de
att Kalman filtret var adaptivt, dvs snabbt
anpassa sig till modellförändringar20. Men
de var inte heller entusiastiska eftersom de
i en automatiserad prognosvärld skulle behöva ta ansvar för prognoserna21. De började nu plötsligt tala sig varma om vikten
av prognosmeteorologernas arbete utan att
riktigt veta vad dessa gjorde eller borde
göra22.

Denna höst skulle jag vara på ECMWF för
att genomföra ett projekt med ”forecast forecast skill”. Men arbetet försvårades av
datorproblem och konflikter utanför min
kontroll. Under den myckna dödtiden
kunde jag läsa in mer om Kalmanfilter
både på ECMWFs och Readings universitetsbibliotek.

Bättre felekvation
Ett möte med Urban Hjort i Linköping i
slutet av mars visade sig vara av avgörande
betydelse. Han hade funnit att de typiska
prognosfelen inte nödvändigtvis hade en
enkel medelfelsstruktur. Så t.ex. kunde de
vara nästan obefintligt när temperaturen

Olika felekvationer
20

De ogillade konventionell statistisk tolkning vilken kunde motivera att de måste frysa modellutvecklingen för att de statistiska ekvationerna skulle
sitta i ”orubbat bo”.
21
Datormeteorologernas traditionella tal om att
”om 5-10 år behöver vi inga prognosmeteorologer”
var ett trick för att få pengar från statsmakterna.
Dessa var inte så mottagliga för argument om
prognosförbättringar men var villiga att satsa på
prognosrationaliseringar.
22
De hade dunkla idéer om att meteorologerna med
sin ”erfarenhet” skulle följa NWP när den var ”riktig” och korrigera den när den var ”fel”. Eftersom
de aldrig haft något prognosansvar visste de inte att
det inte var så lätt att veta när NWP var ”fel” och
hur den i så fall skulle ”rättas”.

När jag kom tillbaka till SMHI i början av
1988 var jag ganska sprängläst och fick
klartecken att ta kontakt med statistikern
Urban Hjort på Linköpings universitet,
som sedan några år haft kontakter med
SMHI. Han levererade på konsultbasis ett
enkelt Kalmanfilter som han hjälpte mig
sätta upp. Detta filter kunde snabbt identifiera systematiska fel i meningen medelfel,
18

Håkan hade tidigare introducerat Markov kedjor
för mig, plus mycket annan statistisk kunskap.
19
De som vill veta detaljer om detta hänvisas till KG Karlssons och min artikel i Polarfront 1992.
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var kring noll grader, men öka för kallare
temperaturer. Han skissade på en matematisk modell där felet var linjärt beroende av
prognosen själv. Detta mer avancerade system sattes upp i maj och provades, med
positivt resultat, på de automatiska prognoser SMHI levererade till Ulltuna.

Praktiska tillämpningar
När jag startade med kalmanfilterarbetet
stöddes det av mina chefer, framförallt min
närmaste chef, Jan-Olof Brunnsberg.
Denne berättade dock att de andra cheferna
var tillfreds med att veta ”var man hade
AP”. Dessa föreställdes sig tydligen att AP
nu skulle sitta i ett hörn och fila på sitt
kalmanfilter, skriva akademiska artiklar
och resa på vetenskapliga konferenser men
i övrigt lämna den operativa verksamheten
i fred. Men både Brunnsberg och jag ville
självfallet se att denna nya teknik kom till
användning. Inte för inte hade Jan-Olof i
ett PM 23 september 1987 ”Rationaliseringsmöjligheter” skrivit:

Samtidigt hade Roger Taesler och Cari
Andersson forskat kring energihushållning
av byggnader. I Hofors hade det byggts ett
”provhus” var värmeförbrukning skulle
minimeras med hjälp av väderprognoser.
Mitt kalmanfiltersystem kopplades in och
gjorde ett förträffligt jobb. Under hösten
förbättrades systemet ytterligare när jag
utökade felekvationen med att också ta
hänsyn till 850 hPa temperaturprognosen.
En ytterligare förbättring erhölls då felekvationen, på ett liknande sätt som meteorologen, också tog hänsyn till ”sista obsen”, i detta fall hur ECMWF:s 12 UTC +
18 h prognos slog in klockan 06 UTC.
Allmänna osäkerheten i prognoser och observationer av temperaturen hade motiverat
att jag struntade i decimalerna och använde
heltal vid filtreringen. Det statistiska geniet
Karl-Ivar Ivarsson påpekade dock att jag,
tvärtemot vad "sunda förnuftet" sade,
skulle kunna reducera felet ytterligare
0.17 ° om jag tog med decimalerna.

”Dagens meteorologarbete består till stor
del av att fylla i tabeller och att skapa
enkla texter. Många prognoser är likartade
med prognoser för samma eller närliggande områden och samma parametrar…
En snabb genomgång av kunduppgifterna
visar att bl.a. vissa prognoser för kommuner, tidningar och lokalradio borde kunna
utföras med hjälp av prognosförslag ur
modell plus text- eller tabellgenereringsprogram…Anders Persson bör snarast få
till uppgift att pröva dessa idéer för veckoslutsprognoser till kommuner…Vidare bör
automatiskt textade förslag till Göteborgsposten, Sydsvenska Dagbladet och Kvällsposten provas. Detta utvecklingsarbete bör
snarast påbörjas och prioriteras…Detta
kommer att ge oss erfarenhet om hur vi
skall gå vidare för att rationalisera andra
uppgifter.”

Våren 1989 fick jag klartecken att skriva
en artikel om kalmanfiltersystemet i
ECMWF:s Newsletter. Samma månad blev
jag intervjuad av Susanne Gordon på ”Ny
Teknik”. Lars Moen hade blivit kontaktad
och bad mig ta emot journalisten. När intervjun sedan väckte ont blod bland prognosmeteorologerna försvarade sig Lasse
mig att det var jag som kallat in Susanne!23
Detta var första tecknen på att mitt arbete
hade blivit kontroversiellt.

Det var nu som mitt långvariga samarbete
med en av SMHI:s mest klipska medarbetare, George Ericsson, inleddes. Vi hade
snart ett halv-operationellt kalmanfiltersystem i drift. Vi kallade det ”Svenska
Kalman” eller kort ”Skalman”, mycket inspirerade av Rune Andreassons förnuftige
och klurige seriefigur. Det var genom
dessa operativa tillämpningar som brister
och nya infallsvinklar gav sig till känna.

23

Det heter ofta att AP ”inte gör som han blir tillsagd”. Jag är nog lika lydig som alla andra, men
generellt har jag haft mer obehag när jag lytt order
än när jag vägrat eller handlat på egen hand. Jag är
nog inte ensam om det. En kollega sade mig nyligen att mitt misstag på SMHI hade varit att vara
alltför ”lydig”.

Resväder till SAS?
När resväderprojektet inletts hade en av
drömmarna varit att få SAS som kund. Av
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olika skäl var relationerna med SAS inte
bra, men SMHI:s nye generaldirektör,
Hans Sandebring, sökte återskapa de goda
relationerna. Han blev mycket entusiastisk
när jag på hösten kunde berätta att en av
mina bästa klasskompisar var datachef på
SAS! Denne var mycket intresserad av att
köpa SMHI:s resväder, i synnerhet om det
hade bearbetats av ett Kalmanfilter. Ett
möte med Hans Sandebring och de två
högsta meteorologiska cheferna (CM och
CMp) utsattes till 13 oktober. Men mötet
var mycket avslaget. Sandebring skulle
senare visa sig vara en stor anhängare av
effektiviserad prognosproduktion, men
hade nu kanske blivit varnad av CM och
CMp. Kanske befarade dessa att med
automatiska resväderprognoser,
förmedlade genom SAS, skulle ”anden
vara ute ur flaskan” och man kunde gå
vidare och automatisera andra typer av
prognoser.

rade resväder till Svenska Dagbladet. Men
någon strävan att koppla in Skalman på
våra energiprognoser såg jag inga tecken
på. George och jag märkte också att när vi
rapporterade till cheferna om tekniska problem med Skalman spreds sig dessa nyheter fortare än när vi rapporterade om framsteg eller lösningar.

”Anders ljuger”
1989 hade dock varit ansträngande och
mina frustrationer påverkade familjelivet.
Botten kom när jag en kväll råkade sitta
över på Vädertjänsten och jobba vid en
terminal bakom en skärm. Bland de vakthavande diskuterades den kommande nattens temperatur. Uppenbarligen trodde inte
meteorologerna på Skalmans förslag: - Jag
kan inte förstå hur dessa kalmanprognoser
kan vara så bra som det sägs? Då bröt en
kollega in: -Ja, men vet ni inte?? Anders
förfalskar resultaten! Han sitter uppe på
nätterna och korrigerar prognoserna i efterhand. Nu tyckte jag att det gick för långt
och steg till allas förlägenhet fram och påpekade att jag omöjligen kunde fuska eftersom kalmanprognoserna i PROMIStestet hade lämnats in i god tid innan de
skulle verifiera. Vad som oroade mig var
hur kollegan formulerat sig, ”ja, men vet ni
inte”, som om det hon sade var en allmänt
spridd ”sanning”24.

Motståndet mot automatisering var dock
inte totalt. Sommaren 1989 hade någon inskaffat en order från en tidning om mycket
lokala väderprognoser, närmare bestämt
för ett femtiotal (50!) olika orter i Östergötland. Uppdraget var mycket impopulärt
bland meteorologerna, mer impopulärt än
kalmanfiltret som nu kopplades in. En och
samma gridpunkt från ECMWF:s då ännu
grova gridnät kalmanfiltrerades mot olika
stationer vilket genererade flera ickeidentiska prognoser. Sedan lade George på 50
små slumptalsvariationer i den automatiska
textningssystem jag fått av FMI:s Pertti
Kukkonen. Simsalabim kunde SMHI leverera 50 pålitliga och varierade väderprognoser för olika delar av länet.

Bara jag kom bort härifrån, tänkte jag, om
det så vore att jobba för italienska maffian!
Den 12 december, då vi svenskar börjar
förbereda oss för att fira ett sicilianskt
helgon, kom ett utlandssamtal – från
Sicilien! Det var Daniel Söderman som
slutat på ECMWF och nu var frilans: - Har
du lust komma hit och sätta upp ett nytt
vädercenter?

Hösten 1989 hade, som en del av PROMIS
utvecklingen, gjorts en test med fyra olika
prognosystem för Östergötland: Vädertjänsten, en PROMIS baserad, militära F13
och så Skalman, den senare dock bara med
vind och temperaturprognoser. Skalman
var 2:a eller 3:e bäst, och visade sig till
allmän förvåning vara lika bra som meteorologen i situationer när temperaturen genomgick stora förändringar. I november
var det premiär för SMHI:s kalmanfilte-

Nästa gång: Lärare på Sicilien?

24

När hon deltog som elev på ECMWFs trainingkurs 1992, där jag föreläste om kalmanfilter, upprepade hon sina beskyllningar och kallade mig
”lögnare” bl.a. i den skrivna kursutvärderingen.

20

Polarfront nr 146 mars 2012

Vad hände på årsmötet 8:e februari?
Jo så här var det: Vi hade faktiskt 16 medlemmar på plats, vilket är väldigt bra för att
vara årsmöte! Årsmötet är ju det möte där
styrelsen ska berätta hur man förvaltat
medlemmarnas förtroende det senast genomlupna året. Sedan väljer medlemmarna
besättning till förtroendeposterna, och
dessa redovisar sedan förslag till hur man
planerar att genomföra verksamheten.

ber på Tycho Brahe-observatoriet i Malmö
med rymdtema.
Sammanlagt över 110 medlemmar har
kommit på medlemsmötena under verksamhetsåret 2011. Låt oss tumma på att det
blir fler under 2012!
Efter att den avgående styrelsen fått godkänt på frågan om ansvarsfrihet, var det
dags för val av innehavare av förtroendeposterna. Det blev omval över hela linjen,
dock med ändringen att Lars Unnerstad tar
över sekreterarposten. Anna Eronn tackade
för sig i styrelsen, och utgör numera valberedningsmedlem vid SMHI i Norrköping.

I detta fall var det mesta sig likt från förra
årsmötet. Den avgående styrelsen kunde
redovisa ett fullmatat verksamhetsår, både
vad gäller medlemsmöten och utgivning av
Polarfront.
Vi är 266 medlemmar totalt. Vi har genomfört 5 medlemsmöte under verksamhetsåret 2011 inklusive årsmötet.

Polarfrontredaktionen består oförändrat av
Lars Bergeås som redaktör med Tage Andersson som medlem. Ansvarig utgivare är
ordföranden, Peter Hjelm. Här lämnade
Caje Jacobsson redaktionen.

Verksamhetsåret inleddes under årsmötet
2011, då SMHI:s nye forskningschef Pontus Matstoms gav en inblick i trafikforskning och hur väderstatistik kommer in i
den. Vårmötet genomförde vi i Stockholm
3 maj och det var klimatdiskussion med
Patrick Samuelson från Rossbycenter som
var huvudperson. Höstmötet skedde 19
oktober i Norrköping och gällde kommersiell sjöfart och vilka tjänster som man utnyttjar och behöver. Gästföreläsare var
Erik Hammarström från Norrköpings
hamn, bl a. Julmötet, som alltid årets höjdpunkt i Uppsala genomfördes 7 december.
Det var Fredrik Charpentier Ljungqvist
som föreläste om brottstycken ur sin bok
”Global nedkylning”. 18 januari 2012 var
det dags för vintermöte. Detta var i Norrköping och ämnet var tornseglare, som vår
kollega Åke Jönsson följt under många år.

En jätteviktig punkt, som egentligen sker
efter årsmötet: Vem blev årets Christer
Moralesstipendiat? Jo, det blev Karin
Jonsson, som vid MISU genomförde sitt
examensarbete “Sea-salt emissions in GlobalClimate models”. Hela sällskapet gratulerar Karin till det fina priset, och vi
hoppas få höra hennes stipendiatföreläsning under året, kanske vid Julmötet i
Uppsala?
Medlemsavgiften är oförändrad under
2012, dvs 100 kr för web-utgåvan av Polarfront, och 200 kr för papperutgåvan. Sätt
in ditt val av medlemsavgift på vårt plusgiro 60 20 35-8. Gör det nu så slipper ni
dåligt samvete under resten av året!
Och nästa årsmöte ska vi välja ny ordförande. Den som är intresserad, tar kontakt
med valberedningen, som utgörs av Pia
Hultgren och, alltså, Anna Eronn.

SMS Syd har haft medlemsmöten för SydSverige också. 29 april träffades man i
Lund, och där var Mats Andersson, som
berättade om livet som TV-meteorolog,
samt Anna Wramneby berättade om sin
forskning kring växtlighetens påverkan på
klimatet. Höstmötet skedde den 17 novem-

Peter Hjelm
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Försöket Vädra eller
När civil och militär vädertjänst skulle slås samman.
Lennart Hedström
Vid årsmötet med SMS uppmanades vi att
skicka bidrag till innehållet i Polarfront. I
Polarfront nr 145 har Gustav Scheutz skrivit en artikel om civil flygvädertjänst. Han
erinrar om Statskontorets utredning Vädra
och om det försök i samband därmed som
gjordes i Väder Syd. Jag har därför kommit på idén att berätta vad jag minns om
utredningen och försöket. Som chef för
Väder Syd var jag den som fick i uppdrag
att leda försöket.

(CFV). CFV policy var att det underlag
som fanns på väderstationerna, fritt fick
användas av meteorologerna under förutsättning att det inte inkräktade på den ordinarie verksamheten.
Beträffande ekonomin var SMHI på den
tiden inte ett affärsdrivande verk. SMHI
levde på årliga anslag från regeringen
(kommunikationsdepartementet). Givetvis
efter äskanden från SMHI men förmodligen hände det att dessa blev nedprutade.
Det var alltså politiker som bestämde
SMHI:s ramar.

Artikeln är starkt färgad av vad jag kommer ihåg. Det är 30 år sedan försöket
gjordes och med hänsyn till min ålder (83)
är minnet inte i topptrim. Tyvärr har jag
inte heller tillgång till någon dokumentation och jag tillhör dem som aldrig skrivit
dagbok.
Statskontorets uppdrag gällde att utreda
förutsättningarna för och konsekvenserna
av dels en ökad produktionssamverkan
mellan den civila och militära vädertjänsten dels en samordning, helt eller delvis, av
den civila och militära vädertjänsten i
en gemensam organisation. Jag är övertygad om att SMHI:s dåvarande generaldirektör Lars Ag låg bakom tillkomsten av
utredningen. Lars Ag hade, genom partikamrater goda förbindelser med regering
och riksdag.

MVC hade helt andra förutsättningar. Visserligen levde man också på anslagspengar
men dessa kom från försvarsanlaget och
CFV. Hur stor del som gick till vädertjänsten bestämdes inte av politikerna utan
av CFV, alltså av kunden. Kunden insåg
givetvis vikten av en modern och väl fungerande vädertjänst. Därför hade MVC
betydligt bättre möjligheter än SMHI att få
resurser till utveckling och till ny materiel.
Man förstår SMHI:s frustration. I princip
var man ju storebror men blev alltid akterseglad av den militära vädertjänsten. MVC
var först när det gällde anskaffning av teknisk utrustning såsom telefaxsändare och
mottagare, väderradar, satellitmottagare,
datorer och datorkapacitet.

Den militära vädertjänsten hade under
flera år varit en nagel i ögat på SMHI.
Detta av två skäl. För det första hade den
militära vädertjänsten bättre ekonomiska
resurser än SMHI. För det andra anlitade
flera av lokalradiostationerna de lokala
militära meteorologerna. SMHI påtalade
allt som oftast detta för MVC (Militära
Vädertjänstens Centralorgan) men utan
resultat. Högst ansvarig för försvarets
vädertjänst var Chefen för flygvapnet

Nu till själva utredningen. Den skulle
genomföras av tre utredare från Statskontoret. Sakkunnig från SMHI var Roy Berggren och från Flygvapnet Sven Bertil
Nordström. Innan försöket började, gjordes en del studiebesök, bland annat till Italien och Storbritannien. Sven Bertil gjorde
ett otroligt arbete. Dagen efter varje studiebesök eller sammanträde hade han en
rapport eller ett protokoll klart som han
förutom till SMHI och Statskontoret också
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skickades till alla militära väderenheter.
Breven till kollegorna inledde han med
Broder! Inom Flygvapnet kallades de därför populärt för broderbreven.

verka från Sturup och personal från Väder
Syd skulle kommenderas dit. Man skulle
därefter byta så att verksamheten under ett
halvt år skulle bedrivas i Väder Syd. Personal från Sturup och Landvetter skulle
kommenderas dit.

Min första kontakt med utredningen var att
Lars Ag kom på studiebesök till Väder Syd
tillsamman med Bengt Bengtsson, dåvarande chef för den militära vädertjänsten.
Jag visade runt och redogjorde för vår organisation, våra uppgifter och resurser.
Jag fick en bestämd känsla under våra diskussioner av att Lars Ags målsättning var
att ”det här skall SMHI ta över”.

Inför slutplaneringen av försöket kallade
Hans Lindqvist till ett möte på Sturup. Av
någon anledning deltog ingen från SMHI
eller MVC. Jag hade av Sven Bertil Nordström fått beskedet att jag representerade
Flygvapnet och skulle handla i CFV anda.
Jag kunde därför lämna Hans Lindqvist
svar på alla problem och frågor. Bland annat förklarade jag att vi kunde bygga om i
Väder Syd och ordna två arbetsplatser med
analysbord med mera för de civila meteorologerna och en arbetsplats för civila meteorologassistenter. Från meteorologerna
på Sturup kunde Lindqvist inte få besked
på någon punkt. Man fick eller vågade
förmodligen inte besluta något utan att
fråga SMHI. Följden av mötet blev att
Hans Lindqvist beslöt att man skulle börja
försöket i Väder Syd i stället för på Sturup.

I ett tidigt skede av utredningen kom också
tre utredare från Statskontoret på studiebesök. Utredningen leddes av en rutinerad
utredare. Jag är osäker på namn och befattning men vad jag minns hette han Trotzig. Nummer två tror jag hette Eliasson
och den tredje var Hans Lindqvist. Studiebesöket var intressant. Trotzig var en
självsäker herre och förklarade utan att
tveka att det skulle bli en lätt match för honom att slå samman de båda vädertjänsterna. Han hade nyligen slagit samman tre
myndigheter. Jag minns inte vilka myndigheter det var men jag tror det rörde sjöfart och kustbevakning. Som vi vet blev
det ingen lätt match. Till saken hör att
Trotzig redan efter någon månad lämnade
utredningen. Förmodligen fick han andra,
viktigare uppgifter inom Statskontoret.
Min hädiska tanke är att han var den
skicklige utredare han påstod sig vara och
insåg att det inte gick att genomföra sammanslagningen. Eliasson blev nu den som
skulle leda utredningen men han sjukskrevs redan efter någon vecka och hördes
sedan aldrig av. Det blev därför Hans
Lindqvist som ensam fick leda och genomföra utredningen.

Beträffande försöket instämmer jag med
Gustav Scheutz om att det var ett impopulärt försök. Vi på den militära sidan ville
inte ha vare sig utredning eller försök.
Försöket blev vi påtvingade. På den civila
sidan var det Lars Ag som i grunden var
orsak till utredningen. Personalen på Sturup och Landvetter hade förmodligen inget
inflytande. Man var brickor i spelet. Det
är självklart att man var missnöjd. Ingen
tycker det är trevligt att behöva arbeta på
annan ort, borta från hem och familj.
Gustav Scheutz skriver att personalen fick
sitta i bergrummet någon månad vardera.
Det är en sanning med modifikation.
Ingen tjänstgjorde där under en hel månad i
sträck. Kommenderingarna till Väder Syd
var i regel uppdelade på perioder om en
vecka i taget.

Under utredningsarbetet bestämde Statskontoret i samråd med SMHI och Flygvapnet att det skulle göras försök med att
driva verksamheterna på Sturup, Landvetter och i Väder Syd från en gemensam arbetsplats. Under ett halvt år skulle man

Den ursprungliga planen var att ett antal
meteorologer och assistenter från Sturup
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och Landvetter skulle kommenderas till
Väder Syd under det halvår försöket skulle
pågå. Jag framhöll att detta inte var någon
bra modell. Ingen borde tvingas till långa
kommenderingar. Man borde fördela
tjänstgöringen på all personal så att alla
fick erfarenhet av samverkan. Jag fick gehör för mina synpunkter. Alla som ville
fick deltaga. Jag tror att det bara var någon
enstaka assistent som inte ville vara med i
berget. Resultatet blev också korta kommenderingsperioder. En viss tröst för personalen var att man fick traktamente som
förmodligen innebar en viss ekonomisk
vinst. Det fanns dock en som inte fick
traktamente, nämligen TV-meteorologen
Helen Johansson. Helen var då meteorologassistent och bodde i Hässleholm eftersom hennes dåvarande man var meteorolog
i Väder Syd. Ytterligare en TV-meteorolog deltog i försöket, Mats Andersson.
Mats arbetade som meteorologassistent på
Sturup under sina studier till meteorolog.

fungerade perfekt. Det fanns alltid erforderlig civil personal i centralen.
Strax före jul bestämde Statskontoret att
försöket skulle avbrytas trots att det ännu
inte pågått ett halvår. Man hade tydligen
fått den kunskap som behövdes. Statskontoret inställde också den andra delen av
försöket som skulle ha ägt rum på Sturup.
Jag tror alla tyckte att det var ett bra beslut.
Nu behövde inte någon civil personal
tjänstgöra i berget över jul- och nyårshelgen.
Min erfarenhet av försöket är att det var
helt onödigt. Det gav inget som man inte
visste på förhand. Statskontoret gjorde
ingen verifiering av prognosernas kvalitet.
Sådant är ju komplicerat och svårt. Man
gjorde en uppföljning av tidhållningen för
de flygplatsprognoser (TAF) som producerades. Man konstaterade att den var lika
bra som då produktionen skedde på Sturup
och Landvetter. Detta var inget nytt.
Central produktion av TAF hade förekommit under flera år. En annan erfarenhet var att piloterna var missnöjda med att
få briefing per telefon. Detta var också
självklart utan att man behövde göra försök. Alla vill givetvis hellre tala med en
meteorolog mellan fyra ögon än att tala
med en telefon. Det piloterna klagade
över, var att de fick sämre service. Mig
veterligt fanns det inga klagomål över att
den väderinformation man fick var fel eller
bristfällig.

Som ansvarig för genomförandet av försöket upplevde jag inga större problem.
Det mesta fungerade bra. Gustav skriver
att det luftades mycket missnöje bland personalen och att stämningen var tryckt
mellan civil och militär personal. Givetvis
luftades det missnöje men missnöjet gällde
försöket som vi alla tyckte var onödigt.
Beträffande tryckt stämning får detta stå
för Gustav och hans sagesmän. Jag märkte
inte något sådant. Tvärtom var jag imponerad av hur bra och engagerat den civila
personalen utförde sina arbetsuppgifter
trots att man motvilligt satt i berget. Mina
kontakter med personalen tyckte jag fungerade otvunget antingen det gällde med veteraner som P. G. Andbert och Torsten
Hermodsson eller med unga meteorologer
som Ola Haraldsson eller med meteorologassistenterna. Samarbete med Krister
Hammar och Gunnar Wisell, cheferna på
Sturup och Landvetter, fungerade vad jag
minns helt utan konflikter. Schema för
bemanningen av de civila arbetsplatserna
gjordes på Sturup och Landvetter. Det

Efter ett par månader lade Statskontoret
fram sin utredning. De utredningar som
initieras av regeringen, brukar ofta vara en
typ av beställningsarbete där slutresultatet
är bestämt i förväg. Jag misstänker att så
var fallet med denna utredning men den
blev unik. Statskontoret föreslog att vädertjänsterna inte borde slås samman. Man
föreslog också att den militära vädertjänsten borde ta hand om vädertjänst för civil
luftfart. Varför vet jag inte. Flygvapnet
hade ingen önskan om detta.
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Utredningen Vädra medförde att ingenting
ändrades. Den lades mer eller mindre till
handlingarna. Det förekom sedan enmansutredningar om hur samverkan mellan
SMHI och Flygvapnet skulle bedrivas och
ökas. Detta främsta med hänsyn till att
SMHI blev ett affärsdrivande verk.

ett avtal om detta mellan SMHI och CFV.
Härigenom var det också fastslaget att det
skulle vara två fristående organisationer.
Utredningarnas förlorare var de meteorologer i försvaret som på privat basis hade
”extraknäckt” åt civila kunder, till exempel
lokalradion. Regeringens beslut om förhållandet mellan SMHI och försvarsmakten innebar att försvarets meteorologer
också skulle omfattas av samma förbud
mot privat verksamhet som gällde för
SMHI:s meteorologer.

Så småningom, fem år efter Vädra, beslöt
regeringen att utbytet av meteorologisk,
hydrologisk och oceanografisk information
mellan SMHI och CFV skulle ske i ett
kund/leverantörsförhållande med full kostnadstäckning. Som följd härav tecknades

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

En incident vid ECMWF 1987
Anders Perssons senaste skriverier i Polarfront om sina sejourer vid ECMWF behöver ibland vissa klarlägganden. Här kommer ett sådant.

pengar på ett monopol sväljer de flesta politiker utan protester i synnerhet vid en tid,
då åtminstone i Sverige, statens utgifter
svällde i en våldsam takt.

Det är nu närmast på dagen 25 år sedan (i
början av februari 1987) då jag en söndagsmorgon blev uppringd av en kollega
från UK Met. Office som hade hört från en
av cheferna vid NOAA att ECMWF hade
tecknat ett bindande kontrakt med det privata väderföretaget Accu-Weather för fortlöpande leverans av operativa numeriska
prognoser. Detta var för mig, som då var
chef för ECMWF, en märklig nyhet som
givetvis kom som en fullständig överraskning.

Att jag, såväl som representanter för
NOAA och för Met Office, fann detta tilltag anmärkningsvärt förstår nog de flesta
och föranledde förmodligen några av de
minst diplomatiska brev som jag någonsin
skrivit i tjänsten. De mottagande cheferna
för de tre meteorologiska instituten tyckte
helt säkert detsamma efter vad jag erfor i
efterföljande telefonsamtal. Dom menade
helt enkelt att medlemsländerna kan göra
vad de behagar med prognosmaterialet från
ECMWF då produkterna enligt rådande
bestämmelser tillhör dessa!

Det visade sig senare att de svenska,
danska och finska meteorologiska instituten hade gjort en sådan gemensam överenskommelse utan att vare sig informera
ECMWF eller övriga medlemsländer. Att
sälja prognoser uppmuntrades ju rent allmänt av dessa medlemsländer som en möjlighet att förbättra ekonomin och som ett
sätt för ledningen att förbättra sin ställning
och image visavi ministeriet. Att tjäna

Detta, som jag framförde, var givetvis ett
sätt att resonera, men ECMWF var en gemensam organisation och man kunde ju
med ett minimum av fantasi föreställa sig
hur övriga medlemsländer skulle reagera.
Detta var också fallet. Övriga länders representanter, i synnerhet Tysklands och
Frankrikes var ursinniga och Centret befann sig plötsligt i ett ytterst prekärt läge.
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Det var ju dessutom extra genant för mig
som svensk medborgare. Jag fick hastigt
arrangera ett extra rådsmöte som ägde rum
senare under våren. Det föregicks av ett
privat möte i mitt tjänsterum där tre skamsna direktörer mer eller mindre blev utskällda inte minst av den hetlevrade franske direktören, André Lebeau.

och inget folk.” Han var trött och utbränd
men i min uppfattning en hygglig och äkta
människa och tillhörde knappast de politiskt korrekta. Han hade förtjänat ett bättre
öde än att bli generaldirektör vid SMHI.
Incidenten, ledde till att jag blev mer intresserad av en vetenskaplig karriär vid
Max Planck Institutet för Meteorologi i
Hamburg där jag redan tidigare hade fått
en förfrågan. Detta skedde också så småningom vilket jag aldrig ångrat men det är
en annan historia.

NOAA var givetvis förbannade då de hade
allmänna problem med konkurrens från
privata företag och svårigheter att finansiera sin kostsamma infrastruktur inkluderande nya satellitsystem som var viktiga
för alla inte minst ECMWF. Centrets prognoser var också mer tillförlitliga än NOAAs, vilket Accu-Weather utan hämningar
använde i sin marknadsföring.

Sen vill jag bara tillägga att det knappast
var bristen på Anders Perssons entusiasm
för meteorologi som ledde till att hans
kontrakt inte förlängdes. Han hade helt enkelt slutfört det konsultuppdrag som den
operativa avdelningen under Daniel Söderman hade anställt honom för. Det innebär att de ord han lagt i direktörens mun
inte är korrekta. Jag har aldrig haft några
invändningar mot entusiastiska medarbetare. Anders Persson är en duktig praktisk
meteorolog och uttrycker sig alldeles utmärkt i skrift även om jag har svårt att förstå hans outsläckliga passion över Corioliskraften som verkligen har blivit en långkörare i Polarfront. Att förstå och förklara
fysik för lekmän är ingen enkel uppgift,
där det givetvis är en extra fördel om man
själv begriper vad det är frågan om. Om
Anders vill ha en verklig utmaning inom
populärvetenskapen så borde han ge sig på
den allmänna relativitetsteorin. Det vore
något att bita i.

Det kontrakt man hade förhandlat var dessutom så amatörmässigt formulerat att de
nordiska länderna saknade möjlighet att
säga upp det hela. Jag uteslöt därvid att
min företagsamme medarbetare Daniel Söderman var involverad då han aldrig skulle
ha utarbetat ett så klantigt kontrakt.
Gradvis lyckades länderna dock ta sig ur
det hela och jag är säker på att Bert Ekström, Lars Prahm och Erkki Jatila var
glada för detta och helst efteråt inte ville
bli påminda om en sådan omdömeslös fadäs. Incidenten tillhör nu historien och kan
berättas efter 25 år då en myckenhet av
dumheter normalt preskriberas.
Däremot har jag svårt att föreställa mig att
Bert Ekström var initiativtagare till överenskommelsen med Accu-Weather sin
ekonomiska bakgrund till trots. Redan vid
sin ankomst till SMHI, som han mer såg
som en förvisning än som en befordran,
verkade han mer intresserad av sin hund än
av meteorologins utmaningar. På sitt kortfattade, men genuina och folkligt norrländska sätt beskrev han för mig sin senare förflyttning från SMHI som chef för 5e APfonden att det var att komma från ett ställe
med ”en djävla massa folk och inga pengar
till ett ställe med en djävla massa pengar

Lennart Bengtsson
Direktör vid ECMWF, 1 januari 1982 31 december1990
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Att förhandla om klimatet
Till Anders Turessons föredrag kom ca
30 personer. Några långväga, t ex från
Uppsala. Anders var en mycket bra talare
och intresset från auditoriet stort, med
många frågor.

Den 5 mars kl 13 ordnade SMHI och
SMS ett seminarium i Norrköping med
rubricerat ämne och Anders Turesson
som föreläsare. Han deltog i klimatförhandlingarna mellan 1999 och 2010, från
2001 som Sveriges förhandlingschef. Det
stora förhandlingsmaskineriet och dess
frågor belystes, liksom kopplingarna
mellan förhandlingarna och forskningen.

Tage Andersson

------------------------------------------------------------------------------------------------
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Två repliker från Anders Persson på Lennart Bengtssons inlägg:

Nej, jag passade nog inte in 1986
De ord jag i Polarfront 144 lade i ECMWF direktörens mun, att min entusiasm för meteorologi gjorde mig mindre lämplig på ECMWF, är
dubbelt sann. Dels sade han det (över en lunch
1986), dels hade han rätt - och han var inte ensam om den uppfattningen. ECMWF var och är
främst en högteknologisk inrättning och en strålande sådan. Med tanke på alla de konstiga idéer
som både då och nu figurerade bland medlemsstaterna hade jag förståelse för att man ville hålla
en distans till den praktiska prognosmeteorologin och koncentrera sig på att utveckla väldens
bästa deterministiska prognosmodell. Men jag
hade hoppats att mina idéer inte ansetts konstiga.

sade sig nu när vi var i knipa med den rasande
direktören. Hur det gick till vet jag inte, men vi
bevarade lugnet, undvek utfästelser och starka
ord. Vi måste ha kommunicerat telepatiskt ty vi
lyckades hålla en gemensam linje trots att vi inte
hade möjlighet att överlägga inbördes. Efter ett
tag lugnade den turkiske direktören ner sig och
medgav att kanske hans land hade kanske inte
representerats av dess bästa krafter. Det var en
formulering vi kunde ta fasta på och uttryckte
som vår övertygelse att det säkert fanns många
kompetenta medarbetare inom hans institut. Vi
skiljdes som vänner.
Under taxifärden ut till flygplatsen kom jag upp
med idén att ECMWF kunde införa någon slags
provanställning, dvs under någon förevändning
inbjuda meteorologer från mindre privilegierade
länder att tillbringa en tid på ECMWF. Så föddes det som snart kom att bli institutionen med
”trainees”. Den förste var en ung meteorolog
från Turkiet. Han fick aldrig anställning, men är
jag glad att säga alla de turkiska kollegor som
jag sedan dess jobbade med på ECMWF har varit toppkvalificerade och stolthet för sitt land.

I den mån prognosmeteorologer anställdes på
ECMWF var det, sades det mig, mest för att tillfredsställa de medlemsstater som på grund av
bristande meteorologiska traditioner inte kunde
beredas anställning på andra avdelningar. Detta
gällde på 80-talet främst Turkiet och just 1986
såg jag mig, för en anställning, passerad av en
turkisk kollega. Han hade varit chef för vädertjänsten och det ryktades att Ankara ville ha honom ur vägen redan innan han gick i pension.
Han tillbringade sina fyra år på ECMWF sysslolöst kedjerökande. Mina känslor av solidaritet
med 3:e världen gjorde dock att jag höll masken;
kanske behövde turkarna själva den kompetenta
personal de hade.

Resan med Philippe var på sätt och vis mitt ”genombrott” på ECMWF.”You have passed the
exam”, gratulerade min chef vid min återkomst.
De högsta forskningscheferna inbjöd mig till
lunch. Jag blev till och med tillfrågad om jag
inte ville söka en post på deras avdelning som
blivit ledig efter Ludovica Illari. Men jag följde
regeln att skomakaren skulle bli vid sin läst. Det
viktiga för mig var att allt det förtal om mig som
under åren spritts från Sverige återigen hade ordentligt kommit på skam.

Min internationalism kom att vara till nytta senare när jag i december 1992, nu som anställd på
ECMWF, anlände till Ankara under de reguljära
medlemsstatsbesöken. Den nya ledningen på
ECMWF hade, förutom att sätta värde på progressiva prognosmeteorologer, också slutat bedriva ”välgörenhet” emot Turkiet. Mitt ressällskap Philippe Courtier och jag togs dock med
överraskning när vi mötte den turkiske direktören som var rasande över att Turkiet inte hade
någon på ECMWF.

Anders Persson

Philippe och jag hade mycket gemensamt, intellektuellt och personligt1. Vikten av detta vi-

tionella dataassimilering (4DVAR) som efter 1998 skulle
föra ECMWFs prognoskvalitet mot nya höjder. Han återvände efter regimförändringen 1991 som chef för hela dataassimilationsavdelningen. Vi skulle komma att göra flera
resor tillsammans. Det faktum att jag talade bruten franska,
rest i hans land och var relativt väl underrättad om dess
historia, kultur och politik gjorde inte vår relation sämre.

1
Under en kort tid på ECMWF i slutet på 80-talet hade
Philippe varit något av en dissident när han inför en oförstående ledning sökt introducera variationella metoder, dvs
det som senare låg till grund för den 4-dimensionella varia-
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Att förklara corioliseffekten
Lennart Bengtsson är uppenbart irriterad
över min ”outsläckliga passion över corioliskraften” utan att vi får klart för oss varför.
Jag borde istället jag “ge mig på den allmänna relativitetsteorin”. Jag vet inte om jag
ska tolka detta som att Lennart känner sig
osäker inför Einsteins teorier; jag gör det
inte. De blev grundligt förklarade för mig,
matematiskt och intuitivt, när jag en gång
läste teoretisk fysik i Göteborg. De utläggningar om corioliskraften jag ett år senare
fick vid institutionen för meteorologi
(MISU) i Stockholm var ofullständiga, vilseledande om inte helt fel. Men 40 år senare
verkar en förändring vara på väg. 2006
övervar jag en serie provförläsningar av sex
sökande till en ledig lektorstjänst. Temat var
corioliseffekten och av de sex var fem mer
eller mindre influerade av ”mina” idéer. Undantaget av min gode vän Anders Moberg
och jag undrade varför. Jo, han gillade också

mina coriolistolkningar men hade av institutionsföreståndaren blivit allvarligt varnad för
att ge uttryck för dylika, uppenbart kätterska
idéer. Till MISUs försvar kan sägas att det
råder liknande förhållanden runt om i världen. En amerikansk professor John Knox
(tillsammans med Steve Ackerman författare
till den prisbelönta läroboken ”Meteorology
– Understanding the Atmosphere”) konsulterade mig för ett par år sedan om corioliseffekten. Han håller 100 % med om ”min”
tolkning men enligt förlaget kommer ingen
att köpa boken om han inte ger den traditionella vilseledande förklaringen. Vi hade ett
intensivt e-postutbyte för att finna ett sätt att
presentera den riktiga förklaringen så att den
såg ut som den felaktiga!!

Anders Persson

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

Internettips
Chefsmeteorlogen på finska TV, Seija Paasonen, inbjöd i vintras Anders Persson att
medverka i deras blogg "Säärinki" (Vädertips, http://yle.fi/uutiset/saa/saarinki/) med
featurematerial. Vad bättre, tyckte han, än
att öppna med att skriva om världens kanske
mest kände meteorolog som föddes och
växte upp bara några kilometer från där han
nu bor i östra Finland. Vilho Väisälä (18891969) var en fascinerande personlighet som
lärde sex-sju språk vilket hjälpte honom när
han ville lansera sitt berömda radiosondsystem. Bilden, från Liisa Ahtiluoto på Vaisala
Oy, är från de avgörande experimenten våren 1934 i Tammerfors; uppfinnaren Väisälä
i täten sammanbitet med en oförstående omvärld som roade åskådare.

Red.
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OS Sotji
Tomas Mårtensson
I den följetong som det blivit med min
prognosverksamhet för olika sporter under
Olympiska Spel har nu turen kommit att
studera Sotji (Sochi på engelska) som
kommer vara hemmaarena för vinterspelen
2014.

rats på. Breddgraden motsvarar franska
sydkusten och sommartid är det ett behagligt klimat med varmt och soligt väder där
närheten till havet gör att det sällan blir
olidligt hett. Området är mycket likt "Rivieran" med alléer av palmer längst strandpromenaderna. För Rysk och Sovjetisk
maktelit har det sedan mycket länge varit
ett självklart resmål för att vila upp sig på.
Även i det moderna Ryssland så är turismen den stora ekonomiska motorn i området och det finns väldigt lite tillverkande
industrier.

Jag hade förmånen att tillsammans med
några tekniker och skidvallare ur längd och
skidskyttelandslagen vara en period på
platsen och studera förhållandena.
Sotji ligger vid Svarta havets ostkust på latitud 43 grader Nord och är en av de sydligare breddgraderna ett vinter-OS arrange-

Ca 225 mil från Stockholm ligger Sotji.
Sotji är en mycket långsmal stad och
sträcker sig ca 100 km längs Svartahavskusten.

byn. Allt på ett mycket begränsat område
vilket kommer att underlätta logistiken under spelen. Den stora OS-arenan avsedd för
invigning och avslutningsceremonin kommer också vara en av spelplatserna när
Ryssland arrangerar fotbolls-VM 2018.

Under OS kommer arenasporterna att
arrangeras i orten Adler som ligger i Sotji.
Här byggs en stor mängd arenor och OS-
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Sotjiområdet expanderar stort och förutom
vinter-OS och fotbolls-VM kommer Formel-1 cirkusen också börja köra ett race
årligen i stan från och med 2014.

Vilket väder kan man vänta sig under
OS?

De två vanligaste vädersituationerna under
vintern och OS-perioden är antingen vackert väder då det Sibiriska vinterhögtrycket
med nordostliga vindar för ner kall och torr
luft över området. Detta är ett väderläge
som kan ge mycket kalla nätter i bergen,
men med solens hjälp blir det under dagarna varmare och det är sällsynt med
temperaturer under -10 dagtid i området

Fyra mil upp i den stora dalgången ”Krasnaya Polyana” som går upp från Adler ska
utomhusgrenarna arrangeras. Här fanns
före beslutet om att Sotji tilldelas OS en
mindre väg och en alpin anläggning. Infrastruktursatsningen inför spelen är gigantisk. Sedan flera år jobbar 40-60 tusen personer (beroende på vem man frågar) heltid
med att anlägga vägar, järnväg, arenor,
liftar en väldig mängd hotell och bostäder i
området.

Det andra typiska väderläget är mulet med
nederbörd från lågtryck som kommer in
västerifrån. Mängden nederbörd beror på
hur kraftiga lågtrycken är och vilken väg
de tar över Svarta Havet. En period med
”vandrande lågtryck” brukar vara mellan
4-10 dagar beroende på hur många
lågtryck som ska passera med tillhörande
nederbördsområden. Under dessa perioder
är det mest mulet men stora variationer i
vädret vad gäller vind, temperatur och nederbördsintensitet.

Lite om vädret i området. Sydvästra
Ryssland präglas i allmänhet av ett inlandsklimat med mycket kalla vintrar och
varma somrar. Undantaget är området runt
Svarta havet där vintrarna blir betydligt
mildare än i omgivningen. Svarta Havet
fryser aldrig och ytvattnet är mellan 6 - 10
grader som allra kallast. Havet i kombination med bergskedjan Kaukasus gör att det
kommer mycket nederbörd i området längs
Svarta havets ostkust. Här kommer ca
1500 mm per år vilket är 3 - 4 gånger mer
än i området just norr om Svarta Havet.

I Adler (5 m ö h) är medeltemperaturen under OS-perioden 6 plusgrader. Absoluta rekordnoteringar är +23,5 respektive -15 grader.
Vädertjänsten under Sotji.

Kaukasus är en mäktig bergskedja och
högsta toppen Mt Elbrus är 5642 meter
över havet. Bergen reser sig direkt från
kusten och det är därför nära till snön om
man tar sig tillräckligt högt upp.

Formellt är Ryska vädertjänsten ”ROSHYDROMET” (Federal Service for Hydrometeorology and Environmental Monitoring)), ”ansvariga för vädertjänsten under
OS.

Snögrenarna går i området runt Krasnaya
Polyana. Arenorna för bob, rodel, backhoppning och freestyle & snowboard ligger
på höjder mellan 600 och 1200 meters
höjd. Spåren för längd och skidskytte ligger på ca 1450 meters höjd och de alpina
grenarna startar som högst på 1930 m och
går i mål på 930 m. Normalt är det är snö i
området mellan november och maj. Under
OS-perioden är snödjupet normalt sett på
1500 meter 1-1,5 meter, på 2000 meter
mellan 2-4 meter.

Ca 35 meteorologer är uttagna redan nu för
att jobba i väderorganisationen. Meteorologer kommer finnas på de flesta
utomhusarenorna och ett meteorologiskt
centrum med chefsmeteorologen kommer
finnas i Adler.
Jag hade ordnat en träff med Andrey Chayka som är uttagen som OS-meteorolog
och via tolk fick jag mig beskrivet det
mesta av planerna inför spelen.
En stor mängd automatstationer kommer
sättas, många finns redan i drift. Ägandet
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av dessa stationer är delat. Gazprom
(Rysslands största företag) som bygger
mycket av infrastrukturen runt OS äger
vissa stationer. Mobiltelefonoperatörer i
området äger andra stationer medan Ryshydromet endast äger 3 - 4 stycken.

”state of the art”.
Målsättningen för FROST14 är bland annat
(oöversatt)
− To extend experience of the B08RDP
mesoscale ensemble prediction into
mountain environment in winter season;

En väderradar utöver den på flygplatsen
kommer sannolikt monteras i området under sommaren 2012. Den ska då placeras
så den ser in i dalgången där utomhussporterna avgörs.

− To extend the experience of MAP and
MAP D-Phase to various weather elements;

Huruvida observationer och radarbilder
kommer göras tillgängligt i realtid är inte
bestämt men man jobbar för att det ska bli
så.

− To extend the experience of SNOWV10 1, which was focused primarily on
nowcasting, to more emphasis on
NWP.
Våra grannländer i form av
Met.no (HIRLAM och Harmonie) och FMI (verifikation) tillsammans med ytterligare länder
och institut kommer delta i varierande grad. Projektets ambitioner och deltagare beskrivs på:
http://frost2014.meteoinfo.ru/do
c/minutes-of-the-kickoff-meeting-1-3-march2011

Undertecknad och Andrey Chayka (t v),
som jobbar som meteorolog i Sotji.
NWP är givetvis en grundbult i verksamheten. Huvudmodell kommer COSMO
vara. Om jag förstod rätt körs den idag
nästlat med 2 och 7 km horisontell upplösning. Dessa prognoskartor finns att
tillgå på nätet redan i dag.
WMO (World Meteorological Organisation) har inför flera OS finansierat olika
typer av forskningsprojekt “Forecast Demonstration Projects (FDP) ” och ”Research Development Projects ” (RDP) för att
flytta fram gränserna för, och demonstrera
nowcasting och prognossystem som är

SNOW var WMO‐projektet inför OS i
Vancouver 2010.
1
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