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Dust devil på Mars
Liksom Jorden har Mars väder. Bilden visar en ”dust devil” som NASA's Mars Reconnaissance Orbiter
fotograferade den 16 februari 2012. Den har en diameter på 30 meter och når 800 m upp. Bildens bredd
är omkring 650 m och norr är uppåt. De mörka streck som kan urskiljas på marken sägs vara spår efter
andra dust devils. Orbitern anlände till Mars år 2006.
Källa http://spaceflightnow.com/news/n1203/07dustdevil/

Tage Andersson
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Ordföranden har ordet…
Hej alla medlemmar!
seglen, som gör att man väntar ut de våldsamma väderhändelserna. Och inte bara för
egen del, utan minst lika mycket för de
stackare som inte kan vänta ut, utan måste
ge sig ut i räddningsinsatser. Visst borde
det väl kunna dyka upp något slags datoranimeringssystem som kan visa just zoner
med ”farligt” väder. Inte nödvändigtvis i
TV-vädret, men på någon meteorologisite,
som kanske någon TV-kanal kunde plocka
upp/koppla upp till för att ha som säljargument.

Det är ordföranden igen! NU när vi snart
går in i sommartiden med alla glädjeämnen
och då vi flyttar ut i vädret så mycket det
går har vi inte så långt till en tacksamhetens tanke för det fantastiska vädersceneri
som bjuds alldeles fritt varje dag. Under
sommaren varar ju föreställningen så
länge, så länge, och inte en enda
scen/timme är den andra lik.
Det som vår familj kallar Världens Bästa
Film, det vill säga solnedgångarna med alla
molnkulisser och softat stämningsljus, går
inte att se sig mätt på. Och att det ständigt
är olika ”Film” gör ju det hela så oerhört
mycket mera fantasieggande. Men väderscenerierna är ju, som sagt, så oerhört
mycket mer än bara solnedgångar. Visst är
det fantastiskt att kunna slå sig ner och
bara följa dynamiken i verkligheten. Och
att oftast kunna välja vilket höjdskikts fenomen man vill följa.

Det finns ju så väldigt många smarta systemkonstruktörer nuförtiden, se bara på
alla appar i de smarta telefonerna. En annan smart sak är att betala medlemsavgiften till SMS, på plusgiro 60 20 35-8, så att
man kan fortsätta följa alla spännande artiklar i Polarfront, och komma med på de
fina medlemsmötena!
Ha en bra sommar tills vi hörs igen!

Har vi då förväntningar på oss? Ja jag brukar få frågan från kolleger och bekantskapskrets hur sommaren ska bli. Ja det får
vi väl alla, och speciellt när den tyske Röder varit i farten i kvällstidningarna. Visst
vore det väl fantastiskt med 2-månaders
prognoser med hög träffsannolikhet? Men
hur skulle då t ex turistbranschen se ut?
Rusning och överfyllnad under gråvädersperioder här i Skandinavien.

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

Nytt lösenord
Vi byter lösenord till web-versionen av
Polarfront i mitten av juni.
Kassören kommer att skicka ut den nya inloggningen med e-post.

Så oerhört mycket bättre det vore, om vi
kunde få fram ett sätt att presentera prognoserna för det närmaste dygnet på ett sätt
som våra kunder/medmänniskor verkligen
tar till sig, och förstår att man kan komma
att ta en alldeles för stor risk om man försöker genomföra sina planer utan hänsyn
till vädret. Det gäller biltrafiken, båtlivet
och privatflyget.

Har du inte anmält (eller ändrat) e-postadress - gör det till kerstin@vejdemo.se
I år har vi inte skickat med förtryckt inbetalningsavi med Polarfront, då bara runt tio
personer använder den.
Stort tack till alla som betalat medlemsavgiften för 2012!

Jag drömmer om den dag när vi på något
sätt, inte genom att säga att det blir vindbyar på 21 m/s, kan åskådliggöra kyleffekten i fjällen, krafterna i vågorna och i

Hälsningar Kerstin Vejdemo
Mobil 073 690 6686
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Redaktören
Bland alla övriga artiklar finns också en liten
notis och bild om väderfenomen på Mars; vi
måste ju vidga vyerna!

Så blev det sommar till slut även om det var
trögt i början. Men det var ju lite ryckigt
minst sagt med högsommarvärme i södra
Sverige runt 25 maj och snudd på vinterkyla
och regn i samband med Stockholm maraton.

Redaktionen litar på att idéer och trevliga väderhändelser drabbar läsarna under sommaren så att allt fler förvandlas till kreativa
reportrar och skribenter. Vi hörs senast 30
augusti.

I detta nummer är ett antal av artiklarna lite
bakåtblickande, men på ett positivt och
intressant sätt. Flera personbeskrivningar
finns. Speciellt vill jag nämna Dusan Dutina,
vår äldste SMS-medlem. Tack Mona för ditt
fina reportage, tack Dusan för att du berättade så trevligt och intressant för Mona och
tack Tage för att du tipsade om detta.

Trevlig sommar, hälsningar

Lars Bergeås

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

Insändare: Referat av aktiviteter, kåserier och föredrag
Min vän Erik Hammarström, före detta
hamnchef i Norrköping framträdde och fick
sitt kåseri sammanfattat på följande sätt,
punkt och slut: "Gästföreläsare var Erik
Hammarström från Norrköpings hamn, bl a.
Julmötet, som alltid årets höjdpunkt i Uppsala genomfördes 7 december."

Det förefaller som om SMS Syd är ett föredöme på den verksamhet som beskrivs i rubriken. De detaljerade och välskrivna artiklarna därifrån tål knappast att jämföras med
det som presteras här uppe. Jag fick mitt kåseri om tornseglare/tornsvalor beskrivet i en
enda mening: "Detta var i Norrköping och
ämnet var tornseglare, som vår kollega Åke
Jönsson följt i många år." Jag meddelade en
hel del under detta möte - dock ej att jag
"följt dem i många år", vilket är felaktigt.

Åke Jönsson

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

Saab moderniserar väderradarnätet
Saab har tecknat ett sexårigt kontrakt med
SMHI och FMV gällande modernisering av
Sveriges samtliga tolv väderradarstationer så
nu behöver Saab mer folk till Arboga

möjligheter till klassificering av nederbörd,
det vill säga vilken typ av nederbörd som
förväntas komma. Mer info om tekniken och
tidplaner kommer i nästa Polarfront.

Kontraktet innebär att Saab ska modernisera
samtliga tolv svenska väderradarstationer till
den nya tekniken Dual Polarised Doppler.
Den nya tekniken innebär bland annat ökade

Ingemar Carlsson
Saab AB, Support and Services i Arboga
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SMS ordförande avgår i februari 2013
Hej alla medlemmar!

Det finns inte något förhandlingsutrymme heller, det är bättre att lägga det
på att förhandla med någon tänkbar
kandidat. Detta är en fråga som jag,
som ordförande till varje pris vill undvika att blanda mig i. Jag har på närhåll
i en annan förening sett hur illa det går
om ordföranden fixar fram sin efterträdare.

SMS har ett problem som blir alltmer
akut. Jag kommer att avgå kommande
årsskifte. Det innebär att SMS måste
hitta en ersättare som kan väljas på
årsmötet.
Ska det då vara så mycket att föra
oväsen om? Ja, faktiskt.

Så, snälla ni, hjälp våra jätteduktiga
tjejer i valberedningen, Pia och Anna,
med att hitta en efterträdare! Jag kommer inte att lämna SMS vid årsmötet,
naturligtvis, men kommer inte att ställa
upp som lik i garderoben på någon annan styrelsepost.

Bakgrunden är, att i sällskapets stadgar
står ordföranden, vice ordföranden,
kassören och sekreteraren omnämnda
som individuella förtroendeposter som
inte kan kombineras. Sällskapet kan
inte leva vidare om t ex sekreteraren tar
på sig att även vara ordförande. Vi
måste helt enkelt hitta någon som kan ta
över efter mig.

Problemen med att hitta personer som
är villiga att ta ett förtroendeuppdrag i
föreningar blir allt större och större i
dagens samhälle. Det gäller inte bara
intresseföreningar som SMS, utan även
andra föreningar med betydligt ”tyngre” verksamhet, som bostadsrättsföreningar, båtklubbar, fackföreningar och
idrottsföreningar.

Men det kan väl inte vara så svårt? Det
hoppas jag verkligen, att det inte ska
vara! Men erfarenheten talar ett annat
språk: vi har haft problem varje gång vi
behövt skifta innehavare på både kassörs- och sekreterarposterna. Senaste
årsmötet var det precis på håret att vår
valberedning fick ihop en styrelse. Det
är sedan en annan historia, att de som
ställt upp har varit jätteduktiga, och
gjort ett alldeles utmärkt jobb!

Jag känner, att jag kommit till vägs
ände som ordförande, det är dags för
lite nya idéer och nya infallsvinklar.
Det är dags nu, och jag vill avveckla
mig själv, innan jag blivit ett inventarium och ni tröttnar.

Jamen då kan väl Peter fortsätta ett tag
till? Nja, flera skäl: redan nu går jag
faktiskt ”på övertid”. Jag hade bestämt
mig för att vara ordförande i fem år,
max, när jag tog ”jobbet”, men det har
flutit på så bra, och vips hade det gått
10 år. Tio (!) år, ett helt decennium!
Och det var förra årsmötet. Nu har jag
fortsatt över det här året för att ge SMS
chansen att hitta en ersättare.

Och ”jobbet” är faktiskt riktigt givande
och jag kan verkligen rekommendera
det till den som funderar. Och den som
funderar – kontakta mig så ska jag
övertyga!

Peter
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Uppskattning av jordsystemets klimatkänslighet från
”observerade” data
Lennart Bengtsson
Sammanfattning

Inledning

En förväntad global uppvärmning kan preliminärt uppskattas baserat på olika slag av
empiriska data för tiden 1970-2010. Klimatkänsligheten bedöms vara 0.39 K/W
m-2 vid jämvikt och 0.29 K/W m-2 för den
transienta klimatkänsligheten och är i båda
fallen relaterat till havsytans globala medeltemperatur. Vad som kanske inte är
klart för alla är att jämfört med den förindustriella koncentrationen uppgår växthuseffekten redan nu till mer än 75 % av en
fördubblad växthuseffekt (uttryckt i koldioxidekvivalenter). En fördubbling kan förväntas inträffa 2035- 2040 med en beräknad ytterligare temperaturhöjning på ca
0.3 °C jämfört med dagens havstemperatur. Skulle alla utsläpp upphöra vid denna
tid skulle klimatet ändå fortsätta att värmas
upp med ytterligare ca 0.4 °C innan en
jämvikt uppnås. En fullständig sådan anpassning kommer dock att dröja åtskilliga
århundraden. De värden som redovisas
här faller inom den probabilitetsfördelning
som erhållits från de olika modellsimuleringarna sammanställda av IPCC men
hamnar i det lägsta intervallet. Att bedöma
klimatkänsligheten för längre tidsperioder
är alltför osäkert genom att de processer i
klimatsystemet som ger upphov till klimatkänslighet inte på ett tillförlitligt sätt
kan extrapoleras mycket längre än 30-50
år. Inte heller är det särskilt förnuftigt att
extrapolera utsläpp av såväl växthusgaser
som aerosoler över längre perioder än så.
För detta får man använda sig av modellsimuleringar och diverse antaganden om
förändrade utsläppsscenarier.

För att realistiskt uppskatta klimatkänslighet krävs en förhållandevis lång period
med goda observationsdata. Detta är nödvändigt för att undvika problem med dålig
noggrannhet och bristande representativitet. Kortare perioder på ett antal år är
knappast meningsfullt då kaotiska väderhändelser påverkar beräkningarna och
ändringar i temperatur och strålning och är
dessutom för obetydliga jämfört med mätfelen för att kunna användas. Här görs en
beräkning för perioden 1970-2010. Denna
period är kanske i kortaste laget men för
längre perioder är observationsdata för
havstemperaturen på större djup otillförlitliga. Ytterligare en fördel är att under
denna period har sannolikt ingen ändring
skett i den globala aerosol-forcingen (M
Schulz, J E Kristjansson, 2012, pers. information). Vi antar därför att den totala
ändringen i effekten på den långvågiga
strålningen enbart är en följd av den högre
växthusgaskoncentrationen.
Det traditionella sättet att beräkna klimatkänslighet är baserat på antagandet att en
ändring i jordytans medeltemperatur är
linjärt relaterat till ändringar i jordens
strålningsbalans. (Ett mer tillförlitligt mått
skulle vara medeltemperaturen i lägre troposfären, säg jordytan till 500 mb). En sådan kan bero på en ändring i solstrålningen, antingen direkt, eller indirekt via förändrad reflektion av solstrålningen genom
naturliga aerosoler (från vulkanutbrott),
eller till följd av antropogena aerosolutsläpp. En annan faktor är en temporärt
reducerad värmeutstrålning mot rymden
till följd av en ökad växthusgaskoncentration.
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där Seq är ett mått på klimatkänsligheten
vid jämnvikt

Teori
Om S betecknar strålningen från solen och
E den terrestra värmestrålningen kan vi
skriva
dH/dt = Q = S – E

I dagens situation är emellertid Q inte = 0
utan ett mindre positivt tal (S> E), då jorden tar lång tid för att uppnå värmebalans
genom i första hand havens stora värmekapacitet. Obalansen som vi betecknar
med dQ kan inte bestämmas från satellitmätningar men kan alternativt uppskattas
från värmeökningen i havet. Denna ökning
tilltar långsamt men för tiden 1970-2010
låg den i genomsnitt på ca 0.4 W/ m2
(0.36 enligt Levitus et al., 2012). Om dQ
dvs. ändringen i Q är positiv kommer
jordens temperatur att tillta ända tills
temperaturen har ökat så mycket att S = E.
För att nu i detalj beräkna förloppet skall
vi använda följande uttryck där ΔX
beskriver medelförändringen över
tidsperioden 1970-2010 (e.g Gregory and
Forster, 2008)

(1)

där Q är nettouppvärmningen och H ett
relativt mått på ”klimatsystemets” värmeinnehåll (atmosfär, hav, landytan och kryosfären). Det är uppenbart att om S ökar
eller E minskar så blir Q positivt och jordens värmeinnehåll (temperatur) måste
öka. Och om Q är negativt så måste klimatsystemets temperatur minska. Likaså
vid jämnvikt när Q = 0 blir jordens temperatur oförändrad. Numera mäts S och E
från satellit och de är båda approximativt
lika eller ca 240 W/m2. Om exempelvis
växthusgaserna ökar ändras på sikt inte E
men jämviktsstrålningen sker från en
högre nivå i atmosfären varvid samtidigt
temperaturen vid jordytan måste öka på
grund av den adiabatiska anpassningen.

Δ (S - E) = ΔQ= ΔP - λ ΔTs

ΔQ är ett mått på strålningsobalansen vid
atmosfärens övre gräns, ΔP är strålningsperturbationen (dvs. en förändrad forcing
på grund av ökade växthusgaser) och ΔTs
är temperaturförändringen vid havsytan. λ
inkluderar klimatåterkopplingseffekter och
har dimensionen (Wm-2K-1) och representerar den förstärkta emissionen mot
rymden allt eftersom planeten värms upp
(dvs emissionen mot rymden ökar för att
återta sitt jämviktstillstånd). Enligt Bony
et al (2006) utgörs klimatåterkopplingarna
av ett antal enskilda processer som ändras
med den globala temperaturen och därvid
direkt eller indirekt påverkar jordens strålningsbalans. Återkopplingarna representerar följaktligen interna processer i klimatsystemet.

Låt oss nu anta att vi introducerar en positiv, tidsberoende perturbation eller extern
”forcing”, P(t) W/m2 som motsvarar en
ökning av klimatsystemets värmeinnehåll
vilket kan skrivas
Q(t) = P(t) + S(t) – E(t)

(2)

Q = P + S0 - E0 + d/dT(S - E) ΔT
+ högre ordningens termer
(3)

λ = - d/dT(S – E)
klimatresponskoefficient
Negativt tecken har valts för att λ skall bli
en positiv storhet
Seq = λ -1
dT(t) = Seq ( P(t) –Q(t) )

(5)

ΔQ eller ΔE (vi antar att ΔS = 0 eftersom
solstrålningen inte har systematiskt ökat
eller minskat under perioden) beräknas

(4)
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från de ändringar i växthusgaskoncentration som ägt rum mellan 1970 och 2010,
med bidrag från koldioxid, metan, lustgas
och ett antal freongaser (CFCs). Detaljerade beräkningar av individuella återkopplingar från vattenånga, moln och markalbedo från modeller och re-analysdata visar
att summan av dessa är positiv. Återkopplingarna eller feedback från vattenånga och
markalbedo är robusta, molneffekten däremot varierar kraftigt mellan olika modeller (Huybers, 2010). dQ(t) är ett mått på
obalansen i strålningen, dvs. ett uttryck att
jordens temperatur på grund av systemets
tröghet ännu inte har anpassat sig till de
ändrade strålningsförhållandena. Att så
är fallet vet vi från den pågående uppvärmningen av världshavet som sker utan
att solstrålningen vid atmosfärens övre
gräns mätbart ändrats under den angivna
tiden (e.g Fröhlich, 2012).

(GISS,
http://data.giss.nasa.gov/gistemp/maps/).
Vi har här valt att använda temperaturändringen över hav som är mer relevant. Över
land påverkas marktemperaturen av urbanisering såväl som variationer i markfuktighet och snötäcke och passar därför
sämre vid denna uppskattning. Temperaturtrenden över hav är dessutom för en
jämförbar tidsperiod i god överenstämmelse med mikrovågdata för den lägre
troposfären. Från ekvation 4 får vi
klimatkänsligheten, Seq = 0.39 K/W m-2
(Schwartz, 2012). Vid en fördubblad koldioxidkoncentration jämfört med nu, dvs.
till ca 800 ppm är ”forcingen” +3.7 W/ m2
vilket ger en temperaturökning på 1.4 K.
Emellertid beroende på trögheten i systemet kommer inte temperaturen vid denna
tidpunkt att ha ökat med 1.4 K utan med
ett mindre värde då klimatsystemet fortfarande är i obalans, dvs. dQ(t) > 0. Vi skall
därför försöka bestämma en transient klimatkänslighet vilken är mer ett praktiskt
värde då det kan komma att ta mycket lång
tid innan ett jämnviktsläge inträffar på
grund av havens stora värmekapacitet.
Schwartz (2012) har bestämt detta baserat
på den tid som det kan förväntas ta innan
djuphavets temperatur har kommit i balans. Om djuphavets värmekoefficient
betecknas med κ och om vi vidare antar att
dH/dt är proportionellt mot dTs samt att
dTs(t) följer den tidsberoende forcingen
dQ(t) blir den transienta klimatkänsligheten (λ + κ)-1. Baserat på värdet 0.36 för
ΔQ (medelvärde 1970 – 2010) och med
dQ = κdT kommer vi fram till ett värde på
den transienta klimatkänsligheten är 0.29
K/W m-2 vilket givetvis måste vara
detsamma som det inverterade värdet av
ΔP/ΔT eller 1.5/0.44. Motsvarande
uppvärmning vid en fördubbling av CO2
till 800 ppm blir följaktligen ca 1.1° C.

Resultat
ΔP kan ännu inte mätas från satellit med
den noggrannhet, inklusive sampling, som
behövs men kan väl bestämmas från strålningsekvationerna. ΔP som en följd av
ökade växthusgaser får därvid värdet 1.50
W/m2, vilket är den numeriska ökningen
mellan 1970 och 2010
(se bl. a http://www.esrl.noaa.gov/gmd/
aggi/index.html). ΔQ kan inte heller mätas
med satellit med den noggrannhet som
krävs, men kan alternativt bestämmas med
god approximation från den pågående ökningen av djuphavstemperaturen, där mer
än 90 % av värmeöverskottet hamnar. Levitus et al. (2012) har presenterat nya resultat vilka visar att ΔQ, som ett genomsnittsvärde för perioden 1970-2010 och
normaliserat till jordens totala yta, uppgår
till 0.36 W/ m2. Indikationerna är vidare
från Levitus artikel att dQ sannolikt var
nära 0 för tiden 1955-1970.
Temperaturändringen över hav under
samma period uppgår till ca 0.44 ° C

Sannolikt är ΔQ något underskattat då det
är baserat på den totala värmetransporten
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till skiktet 0 till 2000 m (ca 23x1022 J över
40 år) (Levitus et al., 2012) och inkluderar
inte värmetransport till nivåer under
2000 m. Man uppskattar denna värmetransport till ytterligare ca. 20 % vilket leder till ett något högre värde för klimatkänsligheten, Seq vid en fördubblad CO2
koncentration. Str ändras däremot inte.

eller för Antarktis tiotusentals år) vilket är
betydligt längre än de tidsperioder som är
aktuella här. Emellertid huvudparten av
anpassningen mot jämvikt sker inom de
första tvåhundra åren.
De angivna värdena i denna uppskattning
bör ses som ett minimivärde då värmetransport till skikten under 2000 m i havet
skulle ge ca 20 % högre värden för jämviktskänsligheten. Likaså skulle en ökad
trend i aerosolavkylningen ge högre värden på klimatkänsligheten. För den aktuella tidsperioden är en ökning något mer
sannolik än en minskning.

Den ekvivalenta CO2 koncentrationen i
dag motsvarar ca 475 ppm CO2 och 560
ppm (CO2 ekvivalent), motsvarande en
fördubbling av det förindustriella värdet,
torde uppnås om 25- 30 år, dvs. senast ca
2040. Temperaturhöjningen på ytterligare
ca 0.3 °C (då ca 0.7 °C uppvärmning redan
har realiserats) till dess, förväntas ske i
stort sett i samma takt som de senaste 30
åren under antagande av oförändrad klimatkänslighet.

Referenser
Bony et al. (2006), How well do we understand and evaluate climate change feedback processes? Journal of Climate, 19,
3445-3482

Det bör emellertid framhävas att temperaturtrenden över land är ca dubbelt så stor
som över hav. Detta kan bero på ett flertal
faktorer som markytans begränsade värmekapacitet, ändring i markytans relativa
fuktighet, snötäckets varaktighet samt
andra ändringar inklusive urbanisering
som påverkar den lokala temperaturen
över land. (I vissa landområden, som i
Centralasien (Aralsjön) har en omfattande
uttorkning ägt rum som säkert inte beror
på växthusgasernas ökning). Det är sannolikt att skillnaden i temperaturtrend
mellan land och hav kan komma att fortsätta. Temperaturtrenden i lägre troposfären följer snarare den globala havstemperaturtrenden.
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Tiden för anpassning till jämvikt är okänd
men uppskattas till ca 500 år till följd av
djuphavets stora värmekapacitet
(Schwartz, 2012). Man bör vidare också
betänka att djupvattnets temperatur bl. a är
beroende av smältvatten från landisarna.
Ett helt nytt jämviktsläge inträffar därför
sannolikt inte förrän landisarna försvunnit
(storleksordningen åtskilliga tusentals år
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PROFILER INOM METEOROLOGIN. Del 1.
1945, det skulle då dröja cirka 10 år innan
hon fick någon kvinnlig kollega.

Profiler har ju både en konkret och en abstrakt sida. Man talar då gärna om en person med karaktäristiska egenskaper. De har
också gett avtryck i minnet hos många efter deras avslutade karriärer. Hos oss inom
meteorologin kan det gälla alla kategorier
från väderobservatörer som Enok Sarri till
professorer som Tor Bergeron. Den senare
presenterades ju på ett utmärkt sätt i en
Polarfrontsartikel. I en liten serie tänkte jag
beskriva några som jag följt lite på avstånd
utan att direkt vara arbetskamrater men
ändå har lite personliga minnen från. Vår
första kvinnliga meteorolog i Sverige, Renate Schäffer, får inleda.

Till Sverige emigrerade Renate från Berlin
1936. Familjen hade flyttat från hennes födelsestad Breslau i dåvarande Tyskland
efter första världskriget. Fadern hade kallats att delta i utarbetandet av Weimarrepubliken, som antogs 11 aug 1919 och
gjorde Tyska riket till en demokratisk republik där riksdagen fick makten och rikspresidenten bara i nödfall fick utfärda dekret. Hon hade redan avlagt studentexamen
och i Sverige fortsatte utbildningen i bl a
geografi och meteorologi. När hon sedan
ville bli meteorolog i början av 40-talet
fick hon höra argument som att kvinnor är
för svaga och opålitliga för det här yrket
och fick rådet att bli lärare i stället. Det
fanns ju en utbredd misstro och fördom
mot kvinnor på en hel del poster i samhället på den tiden. Hon fick vänta till 1945 då
meteorologbristen var stor. Hon berättar att
hon kände ett starkt stöd från Alf Nyberg
som vid den tiden återvänt till Stockholm
efter arbete vid bl a Bulltofta. Senare
skulle det visa sig att även han fick ett
starkt stöd hos Renate.
Hon tog väl fördomarna med ro, hon hade
ju känt av dem och fått uppleva förföljelser
av hela folkgrupper innan hon kom till
Sverige. Hennes känsla av empati med utsatta grupper var stark och visades genom
insatser inom hjälpverksamheter. I ett program om empati i Kunskapskanalen nyligen visades hur den stärks hos människor
med Renates bakgrund. Som exempel på
kvinnors svårigheter för vissa yrken då kan
nämnas folkstormen som uppstod efter det
att Astrid Kindstrand läste TTnyheterna
hos Radiotjänst 1938, det finns sparat på
radioarkivet. Trots idogt lyssnade på väderrapporter under 40-talet hörde jag aldrig
någon kvinnlig uppläsare.

En solig dag i mitten av 80-talet stod några
vita bussar i Kungsträdgården beredda att
starta en längre fredsresa genom Europa.
De skulle samtidigt påminna om den humanitära hjälp som Sverige gav till offren i
krigets slutskede 40 år tidigare, då vita
bussar sändes genom krigszonen till koncentrationsläger i norra Tyskland. I en av
dem steg Renate in medan vi, bland andra
Olof Palme vinkade och önskade lycka till.
Efter SMHI:s Norrköpingsflytt stannade
hon kvar i Stockholm och arbetade vid
Naturvårdsverket. Vid ett SMSmöte på
Observatoriekullen i början av 90-talet
hade hom mycket att berätta om sin tid
som första kvinnliga meteorologen från

Renate arbetade mest som prognosmeteorolog fram till slutet av 50-talet då hon
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alltmer engagerade sig i SMHI:s internationella verksamhet. När Alf Nyberg valdes till WMO:s president 1963 blev det
internationella en heltidssyssla för henne.
Genom sina utmärkta kunskaper i tyska,
engelska, franska och spanska förutom de
nordiska språken kunde hon lätt brevväxla
med meteorologiska institut världen runt
och blev liksom Alf Nybergs högra hand.
Vid ett besök på WMO 1966 i Geneve visade Thomas Thompson presidentens
tjänsterum där hon ofta var honom behjälplig vid korrespondensen. Även privat
kunde hon genom sitt omfattande kontaktnät bistå vänner. En arbetskamrat till mig
på Arlanda, Ingalill, som jobbat på aerologen i början av 60-talet fick kontakt med
sändebudet Alva Myrdal och fick hjälp att
få hem sonen från Indien.

förmåga att inspirera även yngre generationer av fredsaktivister. Hon medverkade
även vid tillkomsten av nätverket Kvinna
till kvinna som blev instiftat av IKFF och
som globalt arbetar för fred och jämställdhet. Nätverket är numera mycket aktivt och
ordnade nyligen 1:a Världsfredenseminarium med talare som KG Hammar samt har
deltagit i Globala kvinnoforumet AWID i
Istanbul. Ett mer okänt område som låg
henne varmt om hjärtat var Kvinnohuset
Casa de la mujer i Lima, Peru. Genom arbetet på Naturvårdsverket fick hon även
kontakt med kända miljökämpar. En dag
på Arlanda fick jag ordna kaffe åt henne
och David Attenburough som hon hade ett
par timmars möte med i vårt fikarum. Hon
gav sig alltid tid till en pratstund när vi tillfälligt träffades på Stockholmspromenad.
Hennes namn kom att ingå i ett nätverk
som bildades 1996 ”Renate - nätverk för
kvinnliga chefer och projektledare för
SMHI”.

Redan under sitt yrkesliv och ännu mer
under pensionärsåren ägnade hon sig åt
humanitära organisationer gärna med internationell verksamhet. Hon var kurator
vid judiska församlingen i Stockholm efter
kriget. Inom Kvinnoförbundet för Fred och
Frihet (IKFF) hade hon många poster från
tidskriftsredaktör till vice ordförande. Inom
IKFF:s moderorganisation visade hon sin

Nästa profilpersonlighet blir Claes
Stenhök.

Gustav Scheutz

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

DUSAN DUTINA
vår äldste medlem i Svenska Meteorologiska Sällskapet
Polarfronts redaktion uppmärksammade
nyligen att vår äldste medlem, Dusan
Dutina, är född 1916 och fortfarande prenumererar på Polarfront. Eftersom Dusan
tjänsgjorde på Bromma Flygplats fram till
sin pension 1981, borde någon yngre kollega, som tjänstgjort där samtidigt, hälsa på
honom och få en pratstund. Vi visste ju lite
om att Dusans väg till meteorologtjänsten
på SMHI hade startat i gamla Jugoslavien.

Ingrid Kestner. De bor i ett vackert och
trevligt seniorboende nära Nacka strand.
(Se foto nästa sida) Dusan deltar en gång i
veckan i gymnastik för en grupp +90åringar och hans porträtt har fått bli reklam
för verksamheten. Han är slät i ansiktet och
har en hy, som väcker förundran (och
avundsjuka).
Dusan hade för cirka ett år sedan en stroke,
från vilken han hämtat sig riktigt bra. Intellektet och minnesförmågan har inga
brister och han svarade tålmodigt på mina

Eftermiddagen den 5 maj tillbringade jag
med Dusan och hans sambo sedan 15 år,
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där han ställdes inför krigsrätt och efter
att ha blivit dömd fördes han till ett koncentrationsläger där. Från Belgrad blev
det båttransport till Wien. Sedan omlastning till tåg, som gick till Blankenhagen
på tyska östersjökusten. Därifrån båttransport till Trondheim, där fångarna
hölls i tvångsarbete i Örland norr om
Trondheim. (På den platsen har idag
norska flygvapnet en viktig bas.)
Efter ett flyktförsök sommaren 1943
haffades Dusan åter av Gestapo och
sattes då i fängelse i Trondheimstrakten
(möjligen i gamla Kristiansstens fästning, där tyskarna låste in norska motståndsmän). När han skulle avrättas
1944 lyckades norska motståndsmän
frita honom den 15 maj. En norsk familj
bistod i hemlighet med mat, kläder och
skidor så att han kunde ta sig genom
ödemarken till svenska sidan, strax norr
om Storlien.

frågor och undringar, även om han nu talar
lågt och sakta.

Svenskt mottagande

Ungdomen

I Duved fick han hjälp med bad, nya kläder
och läkarundersökning. Det togs kontakt
med jugoslaviska ambassaden i Stockholm
och Dusan kunde åka dit.

Dusan föddes på en mindre ort i Herzegovina, där han gick i grundskola och sedan
följde gymnasiet i Sarajevo. Därefter sökte
han till krigshögskolan i Belgrad. Efter den
militära grundutbildningen fick han möjlighet att läsa meteorologi, blev meteorolog i flygvapnet och tjänstgjorde på
Belgrads flygplats. Då var Dusan 23 år och
Andra Världskriget bröt ut.

Ambassaden hjälpte honom med bostad
och kläder samt ett bidrag på 200 kr i månaden. Dusan blev anvisad att söka jobb
via arbetsförmedlingen och eftersom det nu
var sommaren 1944 fick han ett jobb som
gårdskarl på restaurang Gubbhyllan på
Djurgården. När sommaren tog slut, tog
det jobbet slut varefter arbetsförmedlingen
anvisade honom att söka något på SMHI,
med tanke på att han hade studerat meteorologi. Dusan fick arbetsuppgifter på
SMHI:s arkiv på Fridhemsgatan. Detta
hände sig när Anders Ångström var överdirektör.

Tysk fångenskap
Den 1 april 1941 invaderades och ockuperades Jugoslavien av axelmakterna Tyskland, Italien, Ungern och Bulgarien. Dusan
anslöt sig till motståndsrörelsen och blev
tvungen att gömma sig för att inte bli tagen
av tyskarna. Kamrater i motståndsrörelsen
gav honom i uppdrag att fly till Turkiet, för
att därifrån ta sig vidare till England och
där försöka skaffa hjälp. Men på vägen till
Turkiet blev han förrådd i Sofia i Bulgarien
och tillfångatagen av Gestapo.

Krigsslutet
I slutfasen av andra världskriget omfördelades makten på Balkan. Motståndsrörelsen
i Jugoslavisen leddes av Tito, som varit
kommunist sedan 1920 och stöddes av alliansen, eftersom han kämpade mot tys-

Sedan följde en lång tid då han blev
skickad av tyskarna i fångtransporter från
plats till plats. Först tillbaka till Belgrad,
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karna. 1945 utsågs Tito till regeringschef
för en socialistisk federation i Jugoslavien.

Under en period var han assistent till en
forskare, som hette Bergson och som forskade om virvlar. Denne for sedan till Australien och ville att Dusan skulle komma
dit, men då var familjen redan för stor.

Dusan ville inte återvända till sitt land,
som nu hade kommunistiskt styre. Han
sökte politisk asyl i Sverige. Då inträffade
komplikationer genom att i tidskriften OBS
publicerades grava anklagelser om att exjugoslaver bedrev farlig verksamhet i Sverige. Dusan beskylldes för att vara inblandad och svenska myndigheter skulle utvisa
honom inom 24 timmar. Han ringde genast
till utlänningskommisionen och förnekade
att han hade något med saken att göra. På
samma adress som Dusan, bodde en svensk
rikdagsman, som tog tag i ärendet. Dusan
gick till sin chef på SMHI. Denne skrev ett
intyg på att Dutina var pålitlig och utförde
ett viktigt arbete på SMHI. Det räckte.

Arturi Similä kom till SMHI fån Uppsala i
mitten av 60-talet. I Uppsala hade han försökt sig på att göra månadsprognoser med
statistiska metoder och analogier. Dusan
blev hans assistent på SMHI i försöken att
göra femdygnsprognoser för isbrytarledningen, prognoser som även sändes i TV.
Similä uppmuntrade Dusan att plugga för
att komma vidare i jobbet. Först klarade
han av att få svenska studentbetyg i matematik och fysik.
Därefter blev det meteorologi vid Uppsala
Universitet hos professor Gösta Liljequist.
Dusan tog 2 betyg med spets. Men för att
bli anställd som tjänstemeteorolog vid
SMHI krävdes en fil.kand, dvs 6 betyg. Alf
Nyberg ansåg att övriga 4 betyg skulle tas i
matematik och fysik, vilket var svårt att få
tid för på grund av familj och arbete.

Försvenskningen
Här kan det vara på sin plats att berätta hur
det kom sig att Dusan lärde sig svenska så
fort och blev svensk så fort.
Genom en bekant jugoslav i Stockholm,
vilken umgicks med en svensk familj, blev
Dusan medbjuden på en fest Luciadagen
1945. När det blev dans bjöd han upp en
flicka, som genast fångat hans uppmärksamhet. Men han kunde inte prata med
henne, för han kunde just ingen svenska.
Då gick han ut i köket och fick hjälp att på
en tidningslapp skriva; "I morgon klockan
17 på Norrmalmstorg", en lapp som han
smusslade in i flickans hand under nästa
dans. Och flickan kom, och det blev stor
kärlek, och det blev giftermål, och det blev
fem barn i rask följd. Bättre språkkurs går
nog inte att ordna.

Dusan skrev in sig på institutionen för slaviska språk och tog 1 betyg i ryska och 3 i
kroatiska. Nu hade han sin fil. kand. och
Nyberg kunde inte neka honom en meteorologtjänst.

Utflyttning
Nå ja, det var inte så allvarligt som det låter, men Nyberg gav sig inte riktigt. Dusan
hade helst velat arbeta vidare på Fridhemsgatan, som var bra ur kommunikationssynpunkt. Nu fick han i stället tjänst på Bromma flygplats, det hjälpte inte att klaga.
Dessutom hade han ju en gång, dryga 20 år
tidigare, utbildats till flygmeteorolog, även
om mycket hade ändrats och utvecklats sedan dess..

Uppflyttning
SMHI:s arkiv på Fridhemsgatan 9 låg i den
nedersta våningen av dem som institutet
disponerade där. Rätt snart fann man att
Dusan med sin utbildning kunde vara till
nytta högre upp i huset och han befordrades till assistent på aerologiska avdelningen, som hanterade obsevationer från
radiosonderingar.

Dusan trivdes bra på Bromma, där vi var
ett litet gäng meteorologer, assistenter och
kartriterskor. Stämningen var familjär och
vänlig. På den tiden hade vi direktkontakt
med kunderna, piloterna, över briefingdisken. Det var en arbetsuppgift som Dusan
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trivdes med och piloterna uppskattade honom.

översatte bara exakt vad som sades utan att
blanda in sina känslor.

Dusan framhöll alltid betydelsen av "den
kalla louften". Jag tror att det var Similä,
som hade fått Dusan att förklara de flesta
väderhändelser med tillgången till och rörelsen av kall luft. När han gick på sin
vakttjänst ställde han sig vid väggen med
de senaste kartorna för olika nivåer och
studerade dagens situation. Han blev riktigt
upprymd, när han kunde se att "nu kommer
kalla louften", även om han föredrog varmt
väder. Jag tror att det ligger i alla meteorologers sinnen, den där förtjusningen när
det händer något på väderfronten, gärna
dramatiskt.

Pensionär i 30 år
1981 nådde Dusan pensionsåldern och tog
vara på möjligheten att lämna jobbet på
Bromma. Vi hade en rejäl avskedsfest för
honom prydd med blomsterkrans, middag,
tal och skålar.
Uppdragen som tolk trappades ner och avslutades 1984, samma år som hans hustru
dog. Sedan har åren bara rullat på och väderintresset begränsats till att titta på TVvädret, läsa Polarfront och hålla koll på
"kalla louften". För det är den som gör att
den varma luften stiger, så det så.

Uppdrag som tolk

Avslutningsvis tittade vi på gamla fotografier från Brommatiden, som jag hade med
mig. Och Dusan frågade efter än den ena
och än den andra av de gamla arbetskamraterna. Nu blev han smått rörd när han
tänkte på dem och hälsade så gott till dem
allihop, vilket jag nu har framfört.

Eftersom Dusan så småningom kom att behärska svenska språket fick han snart uppgifter att fungera som tolk. Han tolkade
från ryska och serbokroatiska till svenska.
Han hade uppdrag av den australiska ambassaden och den kanadensiska. Han blev
kallad till både tingsrätten och hovrätten
för samma uppgifter och träffade under
åren många människor, som hade olikartade öden eller råkat i klammeri med rättvisan. Men han kunde hålla sig neutral och

Mona Lidman Valdemarsson

1981, DD hämtad till fest av
Berit Karlsson, Erik Bergquist
och Kerstin Andersson
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Tage Nilsson 1913-2012
och Falsterbo. Från Gösta Sköld på OC3 i
Rommehed kom 1949 också ett erbjudande
om ett vikariat, där det bland annat ingick
att varje morgon kl 5 sända upp och med
teodolit följa en ballong.

Via ett mejl från Gustav Scheutz fick jag
den 30 mars veta att Tage Nilsson gått
bort. Han hade i sin tur fått uppgiften från
Martin Ehde. För de flesta av Polarfronts
läsare säger namnet Tage Nilsson ingenting, men han var en av Sveriges mest intresserade och skickliga väderobservatörer
under närmare 80 år. Han var dessutom
medlem i SMS under en period och har
bland annat hållit föredrag vid möten med
SMS-Syd. Han har också varit med på ett
årsmöte med SMS i Stockholms gamla observatorium. Han skulle ha fyllt 99 år i augusti i år.

Många minnen blev det från åren som väderobservatör. En av de mer uppskakande
händelserna var när upphängningen gav
vika och en kvicksilverbarometer damp i
golvet och krossades. Det skedde i Edsbyn
troligen 1945. När C J Östman underrättades om det inträffade svarade han med
några väl valda svordomar, nogsamt noterade av pastorn. Han kom sedan själv upp
med en ny barometer. Tages stora specialintresse vid sidan av själva observerandet
var fotografering av moln och optiska fenomen.

Tages meteorologiska bana började i föräldrahemmet i Myra mellan Edsbyn och
Alfta i Hälsingland i början av 1930-talet.
Där fick han besök av Axel Wallén, dåvarande överdirektören för SMHA (Statens
Meteorologisk-Hydrografiska Anstalt),
som utrustade den blivande stationen med
en termometerhuv med termometrar och en
nederbördsmätare av den gamla otympliga
sorten. När föräldrarna undrade om inte
Tage kunde bli meteorolog på SMHA skall
Wallén ha svarat ”Ja, men vi har nog av en
Sandström” åsyftande J W Sandström som
var meteorologiska byråns chef och en något originell man.

Allt detta och mycket mer därtill har jag
kunnat läsa i en intervju i tidningen Väderbiten nr 3-2002 som Lars Andersson, en
stor Rommehedprofil, gjorde med Tage
Nilsson inför dennes 90-årsdag. Väderbiten
är organ för Väderbitarna, riksföreningen
för väderintresserade, vars ordförande
Anders Undin haft vänligheten att kopiera
den åt mig. Själv har jag också många personliga minnen av Tage, senast 2003, då
jag besökte honom i hans hem i UpplandsBro på 90-årsdagen.

1941 började Tage Nilssons observatörsbana i större skala. Han blev då observatör
vid den nyinrättade SYNOP-stationen i
Edsbyn, där han också lärde upp makarna
Klahr, som sedan blev observatörer i Malung. Förutom väderobservatör var Tage
också pingstpastor och som sådan företog
han många resor runt om i landet, vilket
gick att kombinera med olika observatörsvikariat. Under årens lopp har han arbetat
vid en imponerande rad av timobsstationer
och SYNOP-stationer: Gäddede, Åsele,
Malung, Edsbyn, Dalsjöfors, Strömstad

Stort tack till Martin Ehde, som tog initiativet till denna artikel och till Lars Andersson och Anders Undin utan vars material
och hjälp det över huvud taget inte hade
gått att skriva någon artikel!

Haldo Vedin
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Den motvillige läraren - Anders Persson ser tillbaka
VI: Tvekan inför Sicilien
Den 12 december 1989 hade Daniel Söderman ringt och inbjudit mig att
komma till Erice på västra Sicilien för
att vara med på ett planeringsmöte för
att ”sätta upp ett kriscenter som är i
stånd att förse utvecklingsländerna i
Medelhavsområdet med fullvärdig
meteorologisk information för att
förbereda sig för extremt och destruktivt väder och möjliga katastrofala konsekvenser av atmosfärisk
transport av kemiska och/eller radioaktiva föroreningar, att vara behjälplig vid undsättningsoperationer
och att underlätta planeringen för
ytterligare ingripanden1.”

fian”. Men vi var inbjudna. Om någon
var oförståndig nog att knycka hennes
handväska var det bara för mig att
meddela mina ”vänner”. Dagen efter
skulle sedan en grå liten man knacka på
dörren, räcka över handväskan och beklaga misstaget samtidigt som ett lik
sågs flyta nerför floden…
Vi skulle hålla till på ”Centro di Cultura
Scientifica Ettore Majorana”, ett vetenskapligt och kulturellt centrum uppkallat efter en ung siciliansk teoretisk fysiker Ettore Majorana (1906-38). Namnet
EMME-1 Center uttyddes ”Ettore
Majorana Meteorological Environmental Centre 1”. Detta lät mycket stimulerande och satte hjärncellerna i arbete. Under de följande tio dagarna
hade jag skrivit ihop två PM till Daniel
där jag skissade vilka typer av kartor
som centret skulle kunna producera
samt hur en träningskurs på två veckor
skulle kunna läggas upp.

Initiativtagarna var ICSC-World Laboratory, som stod för ”The International
Centre for Scientific Culture”, med
högkvarter i Lausanne, Moskva och
Peking. Det hela lät skumt och påminde
mig om en bok jag fick i julklapp när
jag var nio år: ”Högt spel i Mazzaro”
av Lennart ”Red Top” Nyblom: stockholmskillarna Mac och Krister blir vid
tiden för GreNoLi och Nacka Skoglund
lurade till Italien för att spela professionell fotboll i en gudsförgäten håla2 på
östra Sicilien.

Första veckan skulle mest ägnas att beskriva prognosmodellen och dess problem, andra veckan skulle mest ägnas
att hur man extraherade och använde
prognosprodukterna. Bland annat skulle
kursdeltagarna få en introduktion till
meteorologisks beslutsteori, dvs costloss tänkandet: ”Detta syftar till att
lära meteorologerna att det inte
räcker med att en prognos har statistisk skill, den måste också ha ett
operativt värde för någon användare.” På eftermiddagen skulle det
övas, i ”bästa fall med ett Väderlotto
för att jämföra objektiva och subjek-

Men killarna hade haft kul och jag
övertygade min hustru Marja att hon
och barnen kunde följa med mitt äventyr (på vår egen bekostnad). Hon var
dock lite nervös med tanke på ”maf1

Brev från Söderman 9 januari, 1990 från
högkvarteret i Lausanne.
2

Det är så Mazzaro beskrivs i boken och det var kanske
sant 1953 när boken kom ut. Men tio år senare hade den
tillsammans med närbelägna Taormina blivit en fin turistort och en svensk som besökte den, Rune Andréasson,
inspirerades så att han gjorde trakten till bakgrund för sin
serie om Bamse.
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tiva riskbedömningar3.” Detta kan
tyckas framsynt med tanke på att ensembleprognoser låg tre år framåt i tiden. Men då ska man komma ihåg att
sannolikhetsprognoser funnits ”sedan
urminnes tider”. På SMHI hade de,
mycket tack vare Erik Liljas, använts i
flera år och att jag föreläste om dem på
ECMWF:s träningskurser sedan 1984.

modeller kunde göra bättre prognosbedömningar. Jag exemplifierade med att
räkna upp ett halvdussin framstående
vetenskapsmän på ECMWF som var
handfallna när det gällde synoptik.
3. Det meteorologerna gör när de förbättrar NWP var a) klimatologisk anpassning, b) linjärt hänsynstagande till
senare observationer och c) utjämning
av detaljer, vilket allt kunde åstadkommas av ett matematiskt-statistiskt system. Erfarenheterna visade att dessa
oftast var bättre än meteorologen. Var
prognoserna något sämre kompenserades detta av den kortare leveranstiden.

Dock resan till Sicilien höll inte på att
bli av. När jag ”researchade” för det här
avsnittet hittade jag ett för mig tidigare
bortglömt brevkoncept till Daniel daterat Nyårsafton 31 december 1989 vari
jag mer eller mindre drar mig ur projektet. Efter ett telefonsamtal vi haft två
dagar tidigare hade jag fått intrycket att
EMME-1 skulle bli som ett litet
ECMWF, vilket för mig då inte var något eftersträvansvärt.

Jag var införstådd med att en helautomatisk vädertjänst låg långt fram i tiden
och under en övergångsperiod behövs
det välutbildade meteorologer för att
sköta det som automatiken inte klarar.
Dock var det, skrev jag till Daniel,
framtidens automatiska vädertjänst jag
ville ägna mig åt.

Jag hade, skrev jag, intressanta och ansvarfulla arbetsuppgifter på SMHI som
gav mig större ”intellektuellt utbyte” än
arbetet på ECMWF. Det hade visserligen för familjen varit kul om jag fått
anställning på ECMWF men ”jag lärde
mig mer nyttigheter om jag stannade på
SMHI” där det skedde en ”oerhört
spännande utveckling” som jag under
”inga förhållanden” ville släppa.

Men jag sände aldrig brevet. Varför?
När jag bläddrar i min almanacka ser
jag att på Annandagen tog mina kära
Finlandsbåten till släkten medan jag
jobbade kvar på ett ödsligt, helgledigt
SMHI. Det enda nöje som dagboken
nämner är en lunch med Ove Åkesson.

1. Mina år som prognosmeteorolog och
på sistone som utvecklare av kalmanfiltertekniken hade lärt mig att för prognoser bortom ett dygn var det bäst att
utveckla automatiska system.

Familjen kom tillbaka på Nyårsafton
och jag har uppenbarligen visat mitt utkast till Daniel och sagt att jag ville
backa ur Sicilienprojektet. Marja och
pojkarna måste ha protesterat vilt ty den
16 februari 1990 satt vi alla på tåget på
en lång färd till Erice.

2. Jag hade blivit skeptisk emot tron att
de som hade goda kunskaper om NWP
3

Anders Persson

Ett sådant väderlotto kom också till stånd i Italien,
men hösten 2005 för de väderkurser jag var engagerad i vid universitetet i Trento. Spelet skapades under ett telefonsamtal med arrangörerna några
veckor innan kursen och blev en stor succé. Den har
sedan använts av ECMWF på deras kurser med
Anna Ghelli som entusiastisk spelledare.

Nästa gång: På Sicilien
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Svar till Anders Persson

Corioliskraften och Einsteins allmänna relativitetsteori
Jag noterar med intresse och respekt
Anders Perssons djupa insikter i Einsteins
allmänna relativitetsteori och ser fram
emot upplysande och lärorika artiklar i
Polarfronts spalter.

Sedan Einsteins allmänna relativitetsteori.
Trots läsning av vetenskaplig litteratur under mer än ett halvsekel tycker jag fortfarande teorin här är krävande. Inte minst
Hermann Minkowskis tensorekvationer
liksom den icke-Euklidiska geometrin som
jag är rädd att man måste arbeta sig igenom för att verkligen begripa. Även Einstein själv tyckte detta var synnerligen krävande. Det gläder mig att höra att Göteborgs Universitet hade detta i sin fysikutbildning i alla fall på Anders tid. Huruvida
det finns kvar idag vet jag inte. Jag ser
fram emot nästa utgåva av Polarfront när
Anders kommer att reda ut begreppen för
oss som fortfarande tycker detta är svårt.

Först Corioliskraften. Jag utgår från att de
flesta av Polarfronts läsare fortfarande erinrar sig grundutbildningen i dynamisk
meteorologi. En utmärkt, enkel och begriplig härledning av Corioliskraften kan
ex återfinnas i John Holtons lärobok,
stycket 1.5. (An Introduction to Dynamic
Meteorology, Second Edition, ISBN: 0-12354360-6) Det vore intressant att höra från
Anders Persson vad som är inkorrekt här?
Jag är dessvärre inte kapabel att finna något fel. Det finns naturligtvis andra framställningar men den i Holtons bok är enkel,
klar och kortfattad.

Lennart Bengtsson

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

Resultatet från EMS fototävling
Dear Europhotometeo'12s Contestants
We hope you enjoyed the competition and
will also participate in next Europhotometeo’14 with the best of your pictures
taken within 2012 and 2013, so that we can
display all of them together at the Gallery
again, and take pleasure of watching them.

We are pleased to inform you that the top
ten entries of the competition have already
been published:
http://www.emetsoc.org/?id=320
We would like to thank you for all the nice
pictures that you uploaded.

Best regards,
Committee and Jury members were impressed by the quality and quantity of pictures. As result, the magnificent collection
of 400 selected pictures that will stay
published at the EMS Gallery.

Fernando Bullón & all the
Europhotometeo'12 Team
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Han härleder sedan corioliskraften för östvästlig rörelse utifrån förändringar i centrifugalkraften. Sedan summerar han: en partikel
som rör sig österut avlänkas söderut, dvs till
höger, medan en partikel som rör sig västerut
avlänkas norrut, också till höger.

Replik till Lennart Bengtsson
Våren 1965 tenterade jag i Göteborg på bla.
Einsteins relativitetsteori, ett år senare i Stockholm på dynamisk meteorologi vari ingick corioliseffekten. Eftersom mitt fortsatta värv aldrig gav mig anledning att använda Einsteins
teorier, men väl Coriolis, kom jag att ägna mig
åt att grubbla över den senare mycket mer än
den förra.

Detta är vad matematiken säger oss och det är
sant - men nu har fysiken i Holtons framställning försvunnit. Det hade inte behövts många
rader för att nämna att liksom den östgående
rörelsen stärkte centrifugalkraften, kom den
västgående att försvaga den.

Mitt engagemang startade dock först när jag
medverkat ett tag i Nationalencyklopedin,
närmare bestämt hösten 1995. En artikel om
”Vind” som jag ombads granska fick mig att
konsultera böckerna i ECMWFs bibliotek. Vad
som irriterade mig i NE-artikeln minns jag
inte, men i böckerna mötte jag idéer om att de
kraftiga vindarna i övre troposfären, och i synnerhet den subtropiska jetströmmen, berodde
på ”conservation of angular momentum” (bevarande av impulsmomentet).

Men den kan inte fås att byta riktning! Avlänkningen norrut är inåt, mot rotationscentrum. Eftersom hela hans resonemang var uppbyggt på variationer i centrifugalkraften borde
han ha förklarat hur en fortfarande utåtriktad
centrifugalkraft (illustrerad i fig. 1.8) kan avlänka något inåt.
Att han inte gjorde det framstår som desto mer
obegripligt med tanke på all den möda han lagt
på de klargörande resonemang vilka gör svaret
uppenbart: det är gravitationen g* som avlänkar, en i högsta grad verklig kraft, som blivit
starkare än den utåtriktade centrifugalkraften
pga av den västgående rörelsen.

Men samtidigt användes impulsmomentlagen
för att härleda corioliskraften. Men denna
kunde ju inte öka vindens hastighet, så hur
kunde då impulsmomentlagen göra det? Denna
paradox löstes först hösten 2009 under diskussioner med David Thomson1 på Met Office,
men det är en annan historia.

I Polarfront för två nummer sedan (sid. 8, nr
145 december 2011) visade jag samma sak och
ifrågasatte om corioliskraften på en roterande
planet verkligen ska betraktas som en ”tröghetskraft” eller ”skenkraft”. Hade Holton fullföljt sitt resonemang hade han varit tvungen att
ställa samma omvälvande fråga.

Nu kommer vi till Holtons avsnitt 1.5. som
Lennart vill att jag yttrar mig om (1979 och
1992 års upplagor, identiska i dessa avsnitt).
Kap. 1.5.1 är en helt klar beskrivning av centripetal- och centrifugalkrafterna. Kap 1.5.2 gör
den viktiga distinktionen mellan ”gravitation”
och ”gravity” (dragningskraft, g* och tyngdkraft, g) som utgör en fundamental grund för
förståelsen av corioliseffekten på en roterande
planet.

Men vad spelar en korrekt kvalitativ, intuitiv
förståelse av corioliseffekten för roll för vår
kvalitativa, intuitiva förståelse av de atmosfäriska processerna? Jo, den slår undan benen
på andra vilseledande eller felaktiga förklaringar av processer i atmosfären som också strider mot den matematik de sägs utgå från. En
av de mest horribla är ”väluppfostrad bilist
som kör ut på en motorväg” beskrivningen av
luft som accelereras i ett konstant tryckfält.

Kap. 1.5.3, som handlar om själva corioliskraften, startar med en kinematisk betraktelse
(rörelsen av en kropp sedd från ett absolut och
roterande referenssystem, fig.1.7). Här brukar
många läroböcker sluta, men Holton visar sin
skärpa genom att påpeka att detta exempel ger
liten insikt i den roll corioliskraften spelar
inom meteorologin. Han upprepar sedan återigen att de enda krafter som verkar på en kropp
i vila är g* och centrifugalkraften, vilka tillsammans bildar g.

Som väl är drar dock datorerna riktiga slutsatser av den matematik de matas med och är
alltså i detta avseende intelligentare än sina
meteorologiska programmerare.

Anders Persson

1

Det var David Thomson som fick ett pris av Royal
Meteorological Society 2007 tillsammans med
Magnus Lindskog, en annan skarp kille.
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Vintern 2011/2012
Tage Andersson
Till höstarnas tidningsunderhåll hör väderprognoser för kommande vinter. Redan
den 7 september 2011 skrev Aftonbladet
att ”den märkliga slump som klumpat ihop
köldsmällarna under 1900-talet är inte det
enda som talar för ännu en kall vinter”. I
själva verket hade VARMA vintrar klumpat ihop sej, främst i slutet av 1900-talet.
För Sverige som helhet är tre mycket kalla
vintrar i följd ovanligt. Under 1900-talet
inträffade det endast två gånger,1940-1942
och 1985-1987. Redan 1943 konstaterade
Gösta H. Liljequist (senare professor i
meteorologi vid Uppsala Universitet) med
hjälp av Stockholms temperaturserie från
1756 att tre kalla vintrar i följd var mycket
sällsynt.

För Tysklands del förutsade WETTER ung
normala decembertemperaturer, kalla
januari och februari.
Scientific American släppte i oktober fram
AccuWeather’s vinterprognos för USA.
Stora delar av USA skulle få en brutalt kall
vinter, värst i norr. Efter den skulle många
Chicagobor överväga att flytta.
Det här är ju bara en liten bukett från den
prognosyra som enbart har underhållningsvärde. De flesta hade tagit intryck av föregående kalla vintrar och väntade en ny
sådan.

Hur blev det?
För Europa var såväl dec 2011
som jan 2012 milda. Sverige
hade en mycket mild december.
Feb 2012 dominerades Europa
av den siberiska kylan. Särskilt
hårt drabbades sydöstra Europa.
För sådana här jämförelser kan
hävdas att jämförelse med en så
lång referensperiod som 19012000 gör bilden svårtolkad. Vi
kommer bara ihåg och kan jämföra med de senaste åren. Jämför vi med en kortare och närmare period, 2001-2010, blir
bilden dock i stort densamma.
Perioden 2001-2010 är visserligen drygt en halv grad varmare
än 1901-2000 (globala medeltemperaturer) men de regionala

Fig 1. Norra halvklotets
temperaturanomalier dec 2011, jan
och feb 2012 samt vintern 2012.
Referensperiod 1901-2000. Enligt
http://data.giss.nasa.gov/gistemp/

20

Polarfront nr 147 juni 2012

Nordamerika blev varmt alla tre vintermånaderna.

variationerna från år till år är flera grader.
Även om den nuvarande långsiktiga globala uppvärmningen fortsätter kommer vi
att drabbas avextremt kalla vintrar då och
då.

Fig 2. Norra halvklotets temperaturanomalier feb 2012 och vintern 2012. Referensperiod 2001-2010.

mot söder och endast bitvis nå in över
svenska kusten. Ett annat band bildas över
Rigabukten, fortsätter först västerut för att
också böja av mot söder och täcka Gotland
för att därefter fortsätta mot sydsydväst
över Bornholm och nå tyska/polska kusten
vid Swinemünde. Band som genereras över
de isfria sjöarna Vättern och Vänern breder
ut sej i lä av dem. Kalluften strömmar ut
över den baltiska kusten och mängder av
smala band bildas överallt, dock först efter
ca 30 km. På den något svårorienterade
satellitbilden markeras alltså den baltiska
kusten av ett molnfritt område till havs
längs den. På radarbilden, fig 4, syns de
flesta av dessa drag, dock inte alla. Skillnaderna torde främst bero på att molnen är
så låga och ger så svag nederbörd att radarerna ej förmår registrera den på större avstånd. Bandet som startar över Rigabukten

För Europas vinter 2012 ”styr” ju den extremt kalla februari bilden så att den blir
kall och snöig, trots att de två andra vintermånaderna var milda eller möjligen
normala, beroende på vilken referensperiod
man väljer. För Sverige var definitivt de
två första vintermånaderna milda.

Kall februari
I slutet av januari stod det klart att mildvädret skulle upphöra. Arktikluft från
Ryssland skulle österifrån dra in över
Östersjön och konvektiva snöband, snökanoner, skulle ge ymnigt snöfall över främst
Östersjökusten. De bildades också, rena
skolexempel.
Radar och satellitbilder visar klassiska
snöband. På satellitbilden, fig 3, syns att ett
band börjar över Finska viken och fortsätter västerut över Östersjön för att böja av
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ser ej radarn förrän det nått Gotland. Det
sammanhängande bandet från Finska Viken har på radarbilden flera avbrott.

se ref Andersson and Gustafsson (1994),
Andersson och Michelson (1999), Andersson and Nilsson (1990), Small (1999),
Bednorz (2011). Trots relativt små snömängder blev det avsevärda trafiksvårigheter. På Öland härjade fåken. Ostkusten
norr om Stockholm hade också stora trafiksvårigheter. Tågtrafik från och till
Stockholm C drabbades av ledningsbrott.

De markanta banden från Finska Viken
och Rigabukten blev ej stationära. Luftströmningen ändrades alltför mycket. En
konsekvens blev att svenska ostkusten förskonades från de extrema snömängder som
noterats vid tidigare liknande situationer,

Fig 3 . MODIS, kanal 3, 2012-02-02, 09:48 UTC.
Bilden är något svårorienterad, den täcker ungefär
samma område som radarbilden. Den baltiska kusten
markeras av ett ca 30 km brett molnfritt område just
utanför den. Efter
http://www.sat.dundee.ac.uk/auth.html

Fig 4 . NORDRAD, radarbildsmosaik, 201202,
10:00 UTC. Bandet med start över Finska Viken
var stationärt, det bildades av konvergensen från
landbrisarna söder och norr om viken. Bandstarten
över Rigabukten syns ej, den låg för långt från
radarerna. Bandet syns först över Gotland. Efter
SMHI

Konvektion över Svarta Havet
Kalluftsutbrottet var kraftigast över sydöstra Europa. Svarta Havet visade praktfulla konvektionsfenomen då arktikluften
strömmade fram över det (relativt sett) heta

vattnet, fig 5. Ukraina noterade temperaturer under -30 grader C och hundratals
människor frös ihjäl.
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Fig 5. Konvektion över Svarta Havet. Landbrisen över västra delen bildade en front mot den norrifrån
kommande arktikluften. En liknande front bildaade hörneffekten vid sydostligaste Krimhalvön. Den
fortsätter söderut över hela havet och då den närmar sej kusten bryter den av mot öster och fortsätter
österut parallellt med turkiska kusten. Hörneffekten förstärker bandet som startar över Krimhalvöns
västligaste udde.Märkligt också hur molnen försvagas/upplöses innan de når sydkusten. MODIS, 1 feb
2012, 09:04 UTC. Efter http://www.sat.dundee.ac.uk/auth.html

Referenser:
Andersson, T., Gustafsson, N., 1994: Coast of Departure and Coast of Arrival: Two Important Concepts for the Formation and Structure of Convective
Snowbands over Seas and Lakes. Monthly Weather
Review, Vol. 122, pp. 1036-1050.

on Severe Storms (ECSS 2011) , 3 - 7 October
2011, Palma de Mallorca, Balearic Islands,
Spain.http://www.essl.org/ECSS/2011/programme/
abstracts/149.pdf
Liljequist, G.,H.,1943:The Severity of the Winters
at Stockholm 1757-1942
Geografiska Annaler, Vol. 25, pp. 81-104

Andersson, T., Michelson, D.B., 1999: The December 1998 snowfall over Sweden as seen by
weather radars. Polarfront, Vol. 26, Nr. 100/101,
pp. 26-33.

Small.I. J., 1999: An observational study of Island
effect bands: Precipitation producers in southern
California,NWSO San Diego, CA,Western Region
Technical Attachment, No. 99-18.
http://www.wrh.noaa.gov/wrh/99TAs/9918/index.ht
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Andersson, T.,Nilsson, S., 1990: Topographically
Induced Convective Snowbands over the Baltic Sea
and their Precipitation Distribution. Weather and
Forecasting, Vol. 5, pp. 299-312.
Bednorz, E., 2011: Synoptic conditions of heavy
snowstorms in Europe. 6th European Conference
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rad sammansättning av atmosfären och
utan yttre påverkan uppstod då tydliga
temperaturtrender av olika varaktighet.
Trenderna liknade de observerade under
samma period, men de inträffade inte samtidigt. Modellförsöket visar att det finns en
naturlig variabilitet i atmosfären och som
också kan ge upphov till perioder på flera
decennier med varmt eller kallt klimat.

Om trender i klimatet,
en liten fundering
Det talas mycket om trender i klimatet, t ex
att det senaste dryga decenniet har den
globala temperaturen inte stigit. Betyder
det att den globala uppvärmningen har
upphört (förutsatt att den från början är
verklig)? Det är naturligtvis svårt att svara
korrekt på den frågan, men jag tror att svaret är nej. Man måste vara mycket försiktig
med trender och statistik. Flera forskare
bl a Lennart Bengtsson och Anders
Persson har talat om detta.

Det går även att få fram trender med rena
slumpmetoder och det är väl också vad
naturen/atmosfären gör?
Följande exempel är hämtat från Anders
Perssons föreläsningsmaterial på Corso di
meteorologica i Trento 2012 ur kapitlet
som visar hur man kan luras med statistik.

Vid Nordiska Meteorologmötet i Uppsala
2006 berättade Lennart Bengtsson om modellsimuleringar av klimatet i Europa under 500 år fram till år 2000. Med oföränd-

Climate change?
What looks like thirty year running averages of annual mean temperatures show interesting
variations.

What caused the
warming up to
1815?
What caused the
cooling
thereafter?
And the
subsequent
gradual warming
by almost
0.1º/decade?

Global climate change?
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-No, normally distributed
random numbers!!!

A completely randomly
created sequence!

The Slutsky-Yule effect:
A moving average may generate an irregular oscillation even if none exists in the original
data.
Den ryske matematikern Eugene Slutsky,
1880 – 1948, och engelsmannen George
Yule, 1871 – 1951, studerade tidsserier av
data. De visade att ett rullande medelvärde
kan skapa ett vågmönster trots att det inte
finns grund för det i den ursprungliga datamängden, t ex observationer av temperatur. Skälet är att enstaka extremvärden,
t ex en extra hög temperatur, påverkar hela
medelvärdet under en period.

förra seklet inte endast var var en statistisk
fluktuation, utan att våra utsläpp av CO2
verkligen bidrar till den globala temperaturhöjningen. Men den tron baseras bara på
”råfysik” och intuition. Alla växelverkningar och återkopplingar i atmosfären är
ju stökiga.

Slutsky-Yule effekten har betydelse bl a i ekonomiska studier.

* The Pre-Industrial European Climate
What were the dominant mechanisms?
Lennart Bengtsson NMM Uppsala 2006

Referenser

Med Lennart Bengtssons och Anders
Perssons exempel vill jag bara mana till
lite försiktighet när vi tolkar våra mätningar. Personligen tror jag fortfarande att
den uppvärmning vi såg under slutet av

* Material från Corso di meteorologica
Trento 2012, Anders Persson

Lars Bergeås
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Sjörapporten - om väder, fyrar och skeppsbrott längs våra kuster
Tage Andersson
En fascinerande resa längs svenska kusten,
från Nordkoster till Storön i Kalix skärgård
bjöd den 20 april 2012 Lars-Göran Nilsson
och Anders Nylund en nästan fullsatt hörsal på. Bägge är SMHI-veteraner, som efter lång och trogen tjänst lämnat institutet.
Fyrsystemets historik och fyrarnas tekniska
utveckling diskuterades, från brasor och
vippfyrar enligt furstars nyckfulla order till
dagens väl reglerade automatiska elektroniska underverk. Tjugofem fyrar som figurerar i radions sjörapporter besöktes, huvuddragen i deras historia, arkitektur och
geografi genomgicks. Fyrarnas betydelse
visas av att flera ritats av våra förnämsta
arkitekter, som Carl Hårleman (Örskär), Carl

Att vi haft fyrskepp visste jag, men inte att
de varit så många, omkring 20.

Cronstedt (Ölands Södra Udde), Carl Fredrik
Adelcrantz (Spårö båk, Holmögadd och Grönskär) och Olof Tempelman (Falsterbo).

Författarnas utmärkta framförande uppskattades livligt och avslutades med fortsatt diskussion vid en enkel fika.

Boken, med överdådiga bilder, de
flesta signerade L‐G Nilsson, kom
ut i februari 2012.

Alla fyrar har upplevt otalig dramatik.
Skeppsbrott kostar ofta många människor
livet. Några extra dramatiska diskuterades,
med väderkartor. Vindklimatet illustrerades med vindrosor från fyrarna.
Kommunikationstekniken har revolutionerat vädertjänstens samhällsnytta. Radion,
som kom 1924, markerade det verkliga genombrottet, Äntligen kunde rapporten
ögonblickligen nå ut. Först 1939 kom dock
den första ”Väderleksrapporten för kusten
och havet”.

Jan Widebäck (till vänster) och Lars Boseus läste vardera ut
minst 10000 väderrapporter i radion, från mitten av 1950‐
talet till slutet av 1980‐talet.
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USAs värme och rekord mars 2012
Tage Andersson
slogs eller tangerades nämligen i mars
minst 7700 värmerekord mot 287 köldrekord
(http://thinkprogress.org/romm/2012/04/03/457098/

Ett otal värmerekord slogs i contiguous
USA mars 2012. Förutom att månaden var
exceptionell varm är orsaken beräkningsmetoden. Man upprättar statistik för varje
station och dygn (http://www.wunderground.
com/climate/extremes.asp? ) varför en långvarig extrem värmebölja då kan slå rekord för
dag x, dag x+1 osv. Teoretiskt kan alltså en
station slå 31 rekord under mars månad.
Tak för antalet dagliga rekord är 500, alltså
även om fler stationer än 500 noterat rekord skrivs det som 500. Eftersom många
stationer slog sina rekord med flera grader
och massor av stationer uppträder 2 gånger
i den dagliga redovisningenär statistiken
tvivelaktig. Alldeles för korta serier kan ha
använts och data är inte kontrollerade. Den
alarmistiske Joe Romm, redaktör för den
amerikanska Climate Progress, noterar
triumferande att värmerekorden krossade
köldrekorden med 35 till 1. Sammanlagt

march-heat-records-crush-cold-records-scientistsglobal-warming-loaded-the-dice/?mobile=nc) Det

blir visserligen 7700/287 = 27, men naturligtvis i alla fall förkrossande, slående alla
gamla rekord. Ett antal TV-meteorologer
och kändisar intygar att vi hamnat i en ny
klimatera. Weatherdem är inte sämre
(http://weatherdem.wordpress.com/2012/03/27/mar
ch-2012s-us-temperature-records/) “ Daily record temperature maxima were broken
by 20, 30, even 40 degrees F – at stations that
have existed for a long time! These types
of events simply do not happen given the
length of temperature data already in the
books. ….Statistically, some of those record
temperatures were calculated to occur only once
every 4,779 years, but instead occurred multi-

ple times in the same week!”

Fig 3. Temperaturanomalier över norra halvklotet mars 1910 och mars 2012. År 1910 var den globala temperaturanomalin -0,33 gr C. 2012 var den +0,45 gr C. Referensperiod 1901-2000. Efter
http://data.giss.nasa.gov/gistemp/
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En typisk representant för det varmaste området är Topeka i Kansas, fig 1.

Fig 1. Temperaturer för mars 2012 för Topeka. Dygnsmedelvärden, deras avvikelse från normalvärdet
samt dygnets max och min-temperaturer. Referensperiod 1979-1995. Efter
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/global_monitoring/temperature/global_temp_accum.shtml
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Fig 2. Temperaturer för mars 2012 för Quillayute. Dygnsmedelvärden, deras avvikelse från normalvärdet samt dygnets max och min-temperaturer. Referensperiod 1979-1995. Efter
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/global_monitoring/temperature/global_temp_accum.shtm

Det förekom även kalla områden i nordvästra USA, som Quillayute, fig 2.

den 1895-2012 är 0,12 gr C per dekad. Det
skulle vara intressant att höra Romm & co
kommentera mars 1910. Hur många rekord
slogs månne då? Kom ihåg att tack vare
den långsiktiga uppvärmningen väntas
2012 få 1,3 gr C högre medeltemperatur än

Det tidigare rekordet för mars månads
USA-temperatur hölls av 1910, med 10,3
gr C, 0,3 gr C lägre än 2010. Medelvärdet
för perioden 1901-2000 är 5,9 gr C, tren-
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13april: http://www.drroyspencer.com/: ”
Anyway, one of the things that popped out
of my analysis is related to our record
warm March this year (2012). Connecting
such an event to “global warming” would
require either lazy thinking, jumping to
conclusions, or evidence that the warmth
was not caused by persistent southerly flow
over an unusually large area for that time
of year.”

1910. Den höga marstemperaturen kan inte
tas som intäkt för någon accelererande
uppvärmning, snarare en fortsättning av
den långvariga. Det kan också vara att man
sedan drygt ett decennium befinner sej på
en platå.
Den geografiska temperaturfördelningen
för marsmånaderna 2012 och 1910 visar
fig 3 (sid 27). Över Nordamerika är de två
fördelningarna nästan identiska. Om värmen skriver Roy Spencer i sin blogg den

Han illustrerar det med fig 4.

Fig 4. Månatlig genomsnittlig nord-sydkomponent för den marknära vinden över USA 1973-2012.
Avvikelse från säsongens medelvärde. Den grova blå linjen ger 5 månaders släpande glidande medelvärde. Efter Spencer.

Romm’s inställning är typisk för våra dagars kändisar och journalistik. Till varje
pris ska man visa att nu är det värst. För en
tid sedan bläddrade jag igenom ett antal
Svenska Dagbladet från 1920-talet. Där
fanns en hel del väderinslag, bl.a. krönikor
för månads- och årstidsvädret. Den 1 mars
1925 noterade väderskribenten att den
gångna vintern varit ovanligt mild. Men
det var värre förr. Om lenvintern 1694-95
skrev nämligen segelduksfabrikören Hall-

man i Norrmalm:”Wintern var utan wanlig
Köld och Snö, samt påföljande wårwäderlek så tidig, at då Folket wid Samlings
Marknaderna i Strengnäs och Norrtelge
färdades på Fartyg så war alt Landet wårsådt; och så som en besynnerlighet, har
under Marknaden så skarp Köld kommit
att Isarne burit för dem, som dit seglat eller rodt borrt. Denna Winterköld har dock
ej länge påstådt.” Då måste noteras att
Hallman levde under lilla istiden och 1690-
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talet utmärkte sej för kyla t.o.m. under
denna kalla period. Extrema väderväxlingar är inget nytt! Några decennier tidigare
hade Karl X Gustav med sin armé tågat
över de danska Bälten. Det var inte enda
gången de frös igen under den lilla istiden.

inställning: ”det är bättre nu”. Jämför med
dagens dysterkvistar, apokalypser som
Andreas MalmsDet är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer
det att vara för sent, David Jonstads Kollaps och Björn Forsbergs Omställningens
tid. Gemensamt för dem är att de med
stringens, skärpa och ensidigt faktaurval
gör sig skyldiga till många missförstånd
och konsekvent underskattar människans
förmåga att lösa problem.

Enligt SMHI är vintern 1924/25 landets
varmaste sedan mätningarnas början omkring 1860. På 1920-talet hade man det
nog jobbigare än nu, men en optimistisk

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

Europas nedisningsmaximum för 21000 år sedan
Tage Andersson
Om simuleringar av detta berättade Gustav
Strandberg, SMHI, den 22 mars 2012. Till
föredraget, som hette

var mycket kallare än nu, vintermedeltemperatur omkring -40 grader C. Utanför istäcket skilde sej klimatet mindre från vårt,
Iberiska halvön t.ex. hade vintertemperaturer omkring 2 grader C.

Regional climatemodel simulation of the Last
Glacial Maximum in Europe

hade SMHI också inbjudit Meteorologiska
Sällskapets medlemmar. Även om vi som
kom inte var så många uppskattade vi och
de ca 25 andra föredraget.

Simuleringarna jämfördes med proxydata,
främst pollen. Eftersom såväl proxy som
simuleringar ger breda osäkerhetsintervall
kan differenserna mellan skattningarna bli
stora.

Istidsklimatet under en 50-årsperiod för
21000 år sedan simulerades med hjälp av
två regionala klimatmodeller och en dynamisk vegetationsmodell. Skandinavien
täcktes då av ett omfattande istäcke med
sydgräns genom Polen-Tyskland och det

Känslighetsstudierna indikerar att det simulerade klimatet är känsligt för vegetationsändringar. Europa utanför istäcket
hade 5 till 10 grader kallare än nu (1990).
Temperaturens simulerade års-från-årsvariation var större än nu.
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Gustav Strandberg visar proxy- och modellresultat, 120322.

Inlandsisen för 18 000 år sedan och nu.
Enligt
http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.geo.arizona.edu/palynology/geos462/iceage02.gif&imgrefurl=
http://www.geo.arizona.edu/palynology/geos462/01histplist.html&h=244&w=640&sz=61&tbnid=qDkUI2xT9w
0mRM:&tbnh=46&tbnw=120&prev=/search%3Fq%3D%2522last%2Bglaciation%2522%26tbm%3Disch%26tb
o%3Du&zoom=1&q=%22last+glaciation%22&docid=K-kTwy_4KDI4M&sa=X&ei=0l1rT5iHAebi4QS4vMy2Bg&ved=0CGMQ9QEwCQ&dur=43
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