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Ordföranden har ordet 
Så har snart ännu ett år gått, och med det även 
en rad väderhändelser som kan läggas till den 
långa rad av skeenden som påverkar mänsklig-
heten. Största utropstecknet internationellt gav 
ju tropiska cyklonen Sandy, som slog till med 
full kraft under hösten mot USA:s östkust. Det 
är överdrivet att skriva en sammanfattning över 
detta i denna spalt. Sammanfattningar och 
skildringar finns på så väldigt många andra 
ställen och med olika inriktning. 

Det som vi, som fackkunniga, är att hjälpa till 
att förklara varför vädret uppför sig som det 
gör, och hur olika delar av naturen hänger ihop 
och hur det kommer sig att just det sker som 
rapporteras. 

På samma sätt som förr spekulerar vi ju så här 
års om hur vintern ska bli. Genomvädrad, mild 
och med mycket regn om det blir SW-vindslä-
gen, eller kall, snörik och besvärlig med nord- 
och nordostvindar. Snökanoner riktade ner mot 
Gästrikland och Uppland med tillhörande tra-
fikkaos. Ja, det vet vi inget om ännu, och prog-
nosmetoder för detta saknas ännu så länge. Det 
blir mer av typen empiriska teckentydningar. 
Efter många år med inriktning på Östersjön, 
Blekinge och Småland, har jag helt givet insett 
hur viktig havstemperaturen är för neder-
bördstyp och  –förekomst. Därmed har man 
sina personliga tankar om havstemperaturför-
delning och vad det för med sig av verkan både 
till lands och till sjöss. 

Något som är viktigt för SMS:s förekomst är 
att få ihop en styrelse enligt vad som regleras i 
stadgarna. Vi har hamnat i akut kris nu till 
kommande nyår, eftersom jag avser att avsluta 
mitt ordförandeskap i och med verksamhets-
året 2012 utgång. Jag känner det som ytterligt 
tragiskt om SMS skulle behöva avvecklas nu, 
men jag har inte energi att nytända för några 
kommande år. Jag har redan gått ett år över 
den tid jag tänkt som absolut maximal. 

Läs artikeln om behovet av ordförandekandi-
dater till kommande års styrelse på annan plats 
i Polarfront. Begrunda och den som har in-
tresse för att ta över detta egentligen riktigt in-
tressanta uppdrag, kontakta vår valberedning, 
Pia Hultgren och Anna Eronn. Och om ni har 
något tips på en lämplig person är ni också 
välkomna att kontakta dem. Den som är intres-
serad, får väldigt gärna kontakta mig, så ska 
jag berätta hur det är att vara ordförande i SMS. 

Kulturutställning med mycket  
väderinslag 

På Liljevalchs i Stockholm pågår just nu en 
utställning om August Strindberg. Den har det 
passande namnet ”En djefla utställning”. Att 
Strindberg gillade våldsamt väder vet väl de 
flesta som sett hans tavlor. Det är väldigt 
mycket trågpassager, kraftiga vindbyar på ett 
upprört hav och bränningar som slår mot 
stranden. 

Det som de flesta kanske inte vet om, är att 
Strindberg dessutom var fascinerad av moln. 
Han tecknade av moln och angav noggrant tid, 
plats och syftriktningar tillsammans med lite 
mätbara väderdata. Hans teckningar visar Cu-
mulus Congestus, Cumulonimbus Calvus och 
Cumulus Castellanus. Det finns naturligtvis 
inga latinska namn på molnen på hans teck-
ningar, de fanns väl knappast ännu på den ti-
den, och om de fanns kände i varje fall 
Strindberg inte till dem. 

Det är dock frapperande hur väl han lyckades 
fånga stämingen i landskapet minuterna innan 
överfallsvädren var ett faktum. 

Gå och se utställningen! Och tag med meteo-
rologögonen, det ger en extra behållning. 

Peter Hjelm 
 

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

 
Redaktörens spalt 
Hej igen! 

Detta Polarfrontnummer kommer sent, eller 
tidigt, hur man nu ser det. Septembernumret 
hade blivit alldeles för magert, så vi slog ihop 
höstutgåvorna. Men då har det i gengäld nu 
blivit många fina och extra intressanta artiklar. 
Reportage från NMM i Köpenhamn, reportage 
från Nordpolen, en artikel om vinteråska och 
dess påverkan på flygsäkerheten för att nämna 
några exempel. Ang. den sistnämnda artikeln, 
betrakta särskilt den vänstra bilden i figur 1! 
Inte lätt att fånga med kamera. 

Ytterligare artiklar ligger och väntar på olika 
sätt och kommer i nästa nummer. I väntan på 
det ber redaktionen att få önska läsarna en God 
jul och ett Gott Nytt År! 

Lars Bergeås 

Peter 
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”Sånt där brukar alltid fixa sig” 
…står det som rubrik på Försvarsmaktens 
annonser efter sökande till GMU, Grund-
läggande Militär Utbildning. Själva ande-
meningen är att det ”fixar sig” inte alls, om 
inte någon tar initiativet och gör något.  

Jag skriver nu till er, kära medlemmar i 
SMS i ett liknande ärende. Det gäller ef-
terträdare till mig, alltså som ordförande 
för SMS. Redan för två år sedan aktualise-
rade jag min önskan att avgå från ordfö-
randeposten. Sedan blev jag övertalad att 
stanna ett år till för att SMS skulle få tid att 
få fram en kandidat till ordförandeposten. 
Vi hade i början lite av den inställning som 
Försvarsmakten vill komma åt med sin ru-
briksättning, att ”det fixar sig alltid, det 
kan inte vara så svårt att hitta en efterträ-
dare”. Och det kanske det inte är, heller, 
men hittills efter nästan 2 år, har det inte 
dykt upp varken något namnförslag eller 
någon villig kandidat, såvitt känt. 

Det har nu kommit så långt att det inte ver-
kar ”fixa sig” att få fram en ersättare. Jag 
måste åter försöka engagera varenda med-
lem att komma med ett förslag på ersättare, 
som vi kan fråga om vederbörande kan 
ställa sig villig att bli ordförande. 

Men då kan väl SMS fortsätta utan ordfö-
rande, och så får vice ordföranden gå in? 
Nja, det är inte så enkelt. Rent teoretiskt 
kan vi ersätta hela styrelsen med en enda 
person, men då har för länge sedan lämnat 
de regler som föreskrivs i sällskapets stad-
gar, och det går inte att genomföra verk-
samhet som revisorerna accepterar. Vice 
ordföranden kan bara gå in som tillfällig 
ersättare vid möten eller verksamhet som 
genomförs, när ordinarie ordföranden inte 
kan närvara. Om ordinarie ordföranden 
inte finns, kan vice ordföranden bara leda 
sällskapets verksamhet tills en ny ordfö-
rande kunnat väljas. Stadgarna, som är de 
föreskrifter SMS och dess styrelse ska 
verka under, föreskriver att  

” § 3. Sällskapets angelägenheter handhas 
av styrelsen, som består av ordförande, 
vice ordförande, kassör samt tre medlem-
mar.” 

Så, jag måste nu vädja allvarligt till med-
lemmarna att få fram ett namn. Vi måste få 
fram en lösning till årsmötet i februari 
2013, därför att: 

” § 6. Årsmötet hålles vid kalenderårets 
första sammanträde eller senast under feb-
ruari månad, varvid ordförande, vice ordfö-
rande, kassör övriga styrelsemedlemmar 
samt två suppleanter, två revisorer, en revi-
sorssuppleant och två valberedningsleda-
möter väljs.” 

Som det nu ser ut, ”fixar det sig” inte. Och 
utan ordförande kan inte SMS fortsätta sin 
verksamhet. Mitt namn finns inte till förfo-
gande efter 13 februari 2013, vilket är helt 
klart och utan återvändo.  

Jag känner dessutom att jag varit ordför-
ande så länge nu, så att jag håller på att bli 
ett inventarium. Det är jätteviktigt att vi får 
in någon ny kraft, som kan gripa sig an den 
verkligt stora frågan: hur engagerar vi 
medlemmarna, och hur får vi medlemsan-
talet att växa? Jag står dock fortfarande fast 
vid det jag skrev vid presentationen av mig 
själv för snart 11 år sedan, att vara ordfö-
rande för SMS är bland det bästa förtroen-
deuppdrag man kan ha. Men efter alla 
dessa år är det en ganska trött ordförande 
som skriver till er. I varje fall är jag trött på 
mig själv som ordförande och känner att 
sällskapet skulle vinna på att få en ny kraft 
med entusiasm för verksamheten. 

Jag har fått diverse förslag, som att vi 
istället för medlemsmöten skulle ha inter-
netbaserade medlemsmöten, dvs en före-
dragshållare spelar in sitt föredrag, och så 
kan medlemmarna gå in när de vill och 
lyssna. För min del känns det torftigt, och 
sådant behövs inte SMS för. Det kan ord-
nas lika enkelt och snabbt via Facebook. 
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Dessutom föreskriver även i detta fall stad-
garna, ramverket, vad för sorts verksamhet 
SMS ska genomföra:  

”§ 2. Sällskapet skall huvudsakligen verka 
genom att anordna sammankomster, utge 
medlemsblad, samarbeta med motsvarande 
sammanslutningar i de nordiska länderna 
samt medverka till nordiska sammankoms-
ter.”  

Naturligtvis har tiderna förändrats sedan 
stadgarna skrevs, och formerna för möten 
och sammankomster har ändrats. För min del 
tycker jag, ”en äldre herre” som jag blev 
tilltalad med i en affär häromsistens, att inget 

förinspelat föredrag som man lyssnar till via 
hemdatorn, kan ersätta igenkännandets 
glädje att träffa kolleger IRL (In Real Life). 

Det är viktigt att vi kommer fram till ett väg-
val för SMS verksamhet under 2013. Om 
SMS inte längre fyller en funktion måste vi 
förbereda för avveckling till årsmötet nu i 
februari, eller så måste det komma fram ett 
namn på en ordförandekandidat. Jag vädjar 
till er, alla medlemmar, för ”Det här fixar 
sig” inte. 

Peter Hjelm 

 
 

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

 

28:e Nordiska Meteorologmötet i Köpenhamn, 4-8 juni 2012 

Tage Andersson 
För att miljövänligt ta mej till Köpenhamn 
från Alvesta infann jag mej vid dess järn-
vägsstation, möjligen Sveriges vackraste, i 
god tid. Tåget höll tidtabellen, och resan gick 
programenligt tills vi närmade oss Malmö. 
Strax utanför staden stannade det pga signal-
fel. Det blev inledningen till några timmars 
planlöst irrande över ett otal växlar mellan 
oräkneliga stickspår. ”Planlöst” är hur jag 
upplevde det. Nyss har jag hittat en förklar-
ing i Mikael Nybergs bok ”Det stora tågrå-
net”. Signalfel är numera vanliga på svenska 
järnvägar. De orsakas av dåligt underhåll. 
Spåren är uppdelade i sektorer. Om det inte 
är säkert att sektorn framöver är fri för trafik 
lyser det rött och tåget måste stanna. Men 
orsaken kan vara ett trasigt relä i ett ställverk 
eller fel i en växel, som ger kontakt mellan 
rälerna. Det blir ström mellan dem som om 
ett tåg fanns där. För att undvika kollisioner 
tvingas man stanna och stå stilla tills led-
ningscentralen ger klarsignal. All trafik på 
aktuellt och anslutande spår påverkas och 
förseningar sprids epidemiskt. När jag några 
timmar försenad kom till Köpenhamn var det 
försent för såväl registreringen som besöket 
på Glaciologiska laboratoriet i Rockefeller 

Center och delar av välkomstceremonin på 
DMI (Danmarks Meteorologiske Institut).  

 
Kjell Lindström och Björn Hellroth från 
SMS Syd vid välkomsttårtorna. Foto 
Kerstin Vejdemo. 
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Tråkigt, särskilt gärna hade jag velat se 
Glaciologlabbets iskärnor från Grönland 
och höra om klimatrekonstruktionerna från 
dem  

Totala antalet deltagare var 75, fördelade 
på länder så här 

‐  Danmark 45 

‐  Sverige 15 

‐  Norge 8 

‐  Finland 4 

- Island 3 

Det relativt stora antalet svenskar förklaras 
av att Svenska Meteorologiska Sällskapets 
sektion Syd påpassligt förlagt ett med-
lemsmöte just till NMMs invigning. I hela 
mötet deltog 36 personer. Av ett 40-tal fö-
reläsningar svarade Sverige för 4. Tyvärr 
fortsätter den nedåtgående trenden för del-
tagarantal vid NMM. Köpenhamnsmötet 
för 10 år sedan hade 100 deltagare. 

Vid NMMs början, på 1960-talet, var kon-
ferenser inte så vanliga och de drog mer 
folk, även professorer och personer i chefs-
ställningar. Det finns numera många fler 
professorer, såväl yrkesverksamma som 
emeritii, än på 60-talet. Få kommer till 
NMM. En eloge förtjänar Haraldur Olafs-
son, som alltid kommer och har med sej 
studenter. Varför följer inga svenska pro-
fessorer hans exempel? 

Under flera år var meteorologtjejerna från 
Arlanda och Finland tongivande vid 
NMM. Nu är de pensionärer och saknar 
efterföljare. Färre prognosmeteorologer 
kommer också till NMM. Tydligen upp-
muntrar inte längre arbetsgivarna dem. 
Varför? Är inte fortbildning och kontakter 
längre väsentliga? Den vanligaste yrkesan-
givelsen nu var forskare (scientist). Ofta 
kombinationen Scientist/Meteorologist 

Mötet förde en ambulerande tillvaro. För-
sta dagen på Rockefeller Center och DMI, 

andra och tredje på Danmarks Tekniske 
Universitet (DTU) Risö, fjärde och femte 
på Carlsberg Academy. DTU Vindenergi 
är fortfarande världens största forsknings-
institut för vindenergi. Carlsberg är just 
ölet, akademien ligger mitt i det gamla 
bryggeriet, där tillverkningen dock nu 
upphört. Huset, en slottsliknande villa i 
italiensk stil, omgiven av en storslagen 
trädgård i engelsk stil, byggdes av dess 
grundare, J.C.Jacobsen, i mitten av 1800-
talet som hans privata bostad, med när-
kontakt till bryggeriet. Efter grundaren 
bodde hans son, som fortsatte bryggeri-
verksamheten, där. Efter dennes död blev 
villan heders/tjänstebostad åt förtjänta 
danska vetenskapare. Niels Bohr bodde där 
1932-1962. Då den siste hyresgästen avled 
1995 ansåg man att denna ordning tjänat ut 
och bildade Carlsberg Academy. Föreläs-
ningssalen är praktfull, med antika pelare 
och statyer och underbart ljus från det 
välvda glastaket. Vid solsken blev dock 
ljuset så starkt att det dödade bilderna på 
skärmen. Detta, tillsammans med akusti-
ken, satte verkligen föreläsarna på prov. 

Föreläsningarna 

Föreläsningarna refereras i Vejret (nr 132, 
aug 2012) av Kristian Pagh Nielsen och Ei-
gil Kaas: Nordisk Meteorologmøde 2012. 
Jag nöjer mej därför med korta omnäm-
nande av de svenska bidragen. Anders 
Persson gick igenom de världsberömda 
finska aerologerna/meteorologerna Vilho 
Väisäläs och Erik Palméns livsverk. Väi-
säläs radiosond blev efterhand den domine-
rande. Fundamental för förståelsen av den 
globala 3-dimensionella luftströmningen 
var Erik Palmén. 

Anders har alltid förtjänstfullt diskuterat 
meteorologens och statistikens roll i prog-
nostiken. Här i ytterligare ett föredrag: 
”What are good weather forecasters really 
doing-and how can they do it even better?” 
Anders har framhållit att om man hamnar i 
extremväder är sannolikheten att det tende-
rar mot normalvärden hög, hänvisande till 
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Galton’s (1822-1911) regressionsanalys 
som just poängterar detta. Anders kan sin 
historia och nu har han satt sej in i Thomas 
Bayes’ (1701-1761) statistik och diskute-
rade hur den kan användas av meteorolo-
gen. Trots de alltmer avancerade nume-
riska prognoserna behövs fortfarande me-
teorologens erfarenhet och intuition. Frå-
gan är hur de kan förbättras.  

Med ”The Climatography of our cold win-
ters” försökte jag övertyga auditoriet att vi, 
även med fortsatt global uppvärmning i 
dagens takt, också framöver kommer att 
drabbas av mycket kalla vintrar. Orsaken 
är helt enkelt att en global uppvärmning av 
storleksordningen 0,01 grader C per år 
drunknar i den regionala variationen, som 

för en region av Skandinaviens storlek är 
flera grader C från år till år. Enkla astro-
nomiska och geografiska fakta är ofrån-
komliga. Solen lyser kort tid och når inte 
högt upp på våra nordliga latituder under 
vintern. Vi ligger nära den stora kontinent 
som ståtar med norra halvklotets lägsta 
temperaturer.  

Mia Frosch, kärnfysiker från Lunds Uni-
versitet, diskuterade aerosolernas kemi 
i”The role of aerosol particles in cloud 
droplet formation”. Förutom att aeroso-
lerna direkt påverkar strålningsbalansen 
genom att absorbera eller sprida strålning 
verkar de indirekt genom att fungera som 
kondensationskärnor för molndroppar. 

 

 
Anders Persson diskuterar meteorologi och statistik. Foto Roar Inge Hansen. 

Förloppet visas av Hilding Köhlers fortfa-
rande aktuella 1930-talsdiagram: över-
mättnad behövs för att kärnorna ska kunna 
bilda molndroppar. Hur stor övermättnad 
som fordras beror på kärnornas storlek och 
kemiska egenskaper, som undersökts med 

avancerade metoder. Denna indirekta ef-
fekt är signifikant för klimatet, men föga 
känd. 

Idag, och speciellt i Danmark, måste na-
turligtvis vindkraft diskuteras. De tre av-
slutande föredragen behandlade den. 
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Köhlers diagram, visande jämnviktstillstånd mellan vatten i vätske- och gasform. 

 

 
Jens Tang, Vice president i Renewables Generation, demonstrerar vindkraftens intermittens 
och hur den prognostiseras. Foto Roar Inge Hansen. 

Sociala aktiviteter 

Advokaten och (amatör)arkeologen Bertil 
Jacobi ledde en tur till forntidsgravar nära 

Roskilde, Roskildes vikingamuseum och 
Roskilde Domkyrka. 
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Vid en forngrav informerar Bertil Jacobi 
oss om traktens fornhistoria under Strato-
cumulus mammatus. I keps professor Ha-
raldur Olafsson, trogen deltagare i NMM. 
Foto Roar Inge Hansen. 

Runt Roskilde finns mängder av stenlagda 
gravkammare och gravkullar. Gravkam-
rarna är omkring 5000 år gamla. Yngre, 
från ca 1700 till 300 f.Kr., och talrikare är 
gravkullarna. Platserna är valda med om-
sorg, fina utsiktsplatser som förbättras av 
de flera meter höga gravkullarna. Enligt 
Jacobi hade nästan varje familj en kulle. 
Att, med våra förfäders primitiva redskap, 
bygga dem måste ha krävt enormt mycket 
arbetstid. Man måste fråga sej varför de 
och andra forntidsmänniskor ägnade sina 
förfäder så mycken energi. 

Roskildes Vikingaskeppsmuseum är upp-
byggt kring fem vikingaskepp som om-
kring år 1000 sänktes för att blockera in-
farten till Roskilde. Man började frilägga 
dem 1962. Nu upptar museet ett stort om-
råde där man bl.a. bygger nya vikinga-
skepp med dåtidens verktyg. 

Roskilde domkyrka började byggas på 
1100-talet. Nu är den ett världsarv. Åtskil-
liga danska regenter är begravda här, bl.a. 
drottning Margareta (1353-1412). Denna 
märkliga kvinna var en kraftfull och förut-
seende regent. Hon skapade 1397 en nor-
disk union, Kalmarunionen, som bestod till 
1523. Enligt historikern Dick Harrison 

syftade unionen till att ”med gemen-
samma ansträngningar skapa en mi-
litär motvikt mot gemensamma fien-
der”. Den medförde fred i Norden till 
hennes död. Därefter blev det stridig-
heter, men de var små jämförda med 
de grymma och meningslösa svensk-
danska krigen århundradena efter 
unionen. Den varade alltså drygt 120 
år. Blir de Nordiska Meteorologmö-
tena lika långlivade?  

Konferensmiddagen hölls i den pam-
piga Carlberg Academy. Som gåva 
från SMS överlämnade jag ett dedice-

rat exemplar av Lars-Göran Nilssons 
/Anders Nylunds ”Sjörapporten” till Dansk 
Meteorologiske Selskab /Jesper Eriksen. 
Stämningen var som vanligt hög. Dansk 
Meteorologisk Selskab är värda en eloge 
för de genomgående utmärkta arrange-
mangen. 

Hemresan 

Tåget från Köpenhamn startade i tid. Till 
Lund, där jag skulle byta tåg, dock något 
försenat. När jag var nästan framme vid 
mitt nya tåg gick det. Försökte då hitta SJs 
resebyrå, men någon sådan fanns ej. Tu-
ristbyrån gav mej ett telefonnummer. Det 
visade sej gå till SJ. Efter lång väntetid och 
avbrutna samtal fick jag kontakt med dem. 
Mitt problem var tydligen välkänt, SJ-
mannen talade genast om att ett annat tåg, 
med vars bolag SJ hade avtal och jag alltså 
kunde ta, gick om någon timme. Det var 
knökfullt. Eftersom jag hade sittplatsbiljett 
och ansåg mej ha rätt att sitta, trängde jag 
mej fram till en 1-klassvagn, sjönk ned i 
den enda lediga stolen där, och taggade 
upp mej till mötet med konduktören. Hon 
tittade demonstrativt bort. Jag är nog inte 
den ende tågresenär som råkat ut för så-
dana här missöden. Några dagar senare 
hörde jag nämligen på nyheterna att upp-
retade passagerare på dessa tåg ibland 
t.o.m. misshandlat konduktörerna, varför 
de inte vågade kontrollera biljetterna. 
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LYSANDE NATTMOLN 
 
Enligt Terminologicentrums (TNC:s) 
rikstermbank 
http://www.rikstermbanken.se/rtb/visaTer
mpost.html?id=134863  rekommenderas 
det engelska uttrycket "noctilucent cloud" 
att översättas som "lysande nattmoln". 
Alltså ej nattlysande moln som oftast före-
kommer i olika medier. 
 
I Nordisk Familjebok och Svensk 
Uppslagsbok (1940-50-talet) står det ly-
sande nattmoln. 

På norska heter de lysende nattskyer och 
på tyska leuchtende Nachtwolken. 
 
Ordet nattlysande finns inte i Svenska 
Akademiens ordlista. Uttrycket lysande 
nattmoln består i tur och ordning av ett 
adjektiv, en tidsbestämning och ett sub-
stantiv. En liknande sammansättning är 
lysande framtidsutsikter. Ingen skulle i 
detta senare exempel i stället säga fram-
tidslysande utsikter. 
 
Per-Erik Hedén 
 

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

 
Vintertids åskstormar i Finland och dess effekt på flygsäkerheten  
 
Erik Gregow, Antti Mäkelä, Elena Saltikoff, Jukka Julkunen, Ilkka Juga och Sami Niemelä 
 
 
Inledning 
 
Sammanlagt 13 kommersiella flygplan 
träffades av blixten, vid Helsingfors-Vanda 
flygplats i Finland, mellan oktober-december 
2011. Antalet blixtar som träffade flygplanen 
är extremt stor, med tanke på tiden på året 
och det låga antalet blixtar från stormarna. 
En finsk fotograf (Pavel Shatylovich) foto-
graferade ett av flygplanen då det träffades 
av en blixt (figur 1, vänstra bilden), flygpla-
net syns som en stark blå ljuspunkt i blixtka-
nalen. Det mest intressanta fallet är 19 okto-
ber 2011. Under denna enda dag träffades 
totalt 10 flygplan av blixten och flera av 
flygplanen tvingades att återvända till flyg-
platsen på grund av tekniska problem eller 
på grund av att piloterna drabbades av till-
fällig dövhet och blindhet. Även ”St Elmos 
fire” rapporterades av piloterna. En orsak till 
det stora antalet drabbade flygplan är att pla-
nen lyfte direkt in mot den konvektiva kär-
nan av stormen och att planen sannolikt 
själva bidrog till att initiera blixtarna. Tid-
punkten på året, positionen av stormen i för-
hållande till startbanan och nödvändigheten 
att använda endast en viss start bana (på 
grund av vindriktningen) gjorde det svårt att 
förutse och undvika stormen och blixtarna.  

Definitionen för en vinteråskstorm i Finland 
är stormar som generar blixtar, vilka inträffar 
mellan oktober-april med marktemperatur    
0 °C eller lägre (Rinne 2009). För de åskvä-
der som analyseras i denna artikel så var 
temperaturen relativt höga (t.ex. i december 
3 ... 8 °C). Därför kan de inte betraktas som 
vinter-åskstormar utan snarare som kallpe-
riod-åskstormar. I Finland, mellan latitu-
derna 60°-70° N, är åsksäsongen främst kon-
centrerad till sommarhalvåret (maj-septem-
ber). Åska förekommer även utanför denna 
period men deras inverkan på den årliga 
summan av blixtar är praktiskt taget försum-
bar. Det genomsnittliga antalet åskdagar un-
der den kalla årstiden (oktober-april) visas i 
figur 1, högra bilden, och de flesta inträffar i 
början av oktober då Östersjön fortfarande är 
varm. Intressant är att man kan se ett maxi-
mum över fastlandet nära Helsingfors, en 
förklaring till detta är att en av Finlands 
högsta radiomaster är beläget i detta område; 
Kivenlahti-masten (325 meter). När de kon-
vektiva molnen, som ännu inte producerar 
blixtar, passerar över Kivenlahti-masten så 
utlöses en blixt.
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Figur. 1. Vänstra bilden; blixtnedslag i ett flygplan nära Helsingfors-Vanda flygplats 17:36:32 UTC 
den 19 oktober, 2011. Fotograf: Pavel Shatylovich. Högra bilden; genomsnittligt antal åskdagar under 
den kalla årstiden oktober-april, åren 2002-2011. 
 
Denna effekt har likheter med blixtar som 
framkallas då ett flygplan flyger genom ett 
åskmoln.  
 
Observationssystem och modeller 
 
Vid Finska Meteorologiska Institutet (FMI) 
används blixtlokaliseringssystemet LLS 
(Lightning Location System), som är en del 
av det nordiska blixtinformationssystemet; 
NORDLIS (Mäkelä et al, 2010.) Alla delta-
gande länder delar informationen med var-
andra men behandlingen av blixtdata görs 
separat i varje land. Systemet känner främst 
av moln-marknedslag men även moln-moln-
blixtar kan detekteras. Den beräknade blixt 
detektionen för NORDLIS, i södra Finland, 
är över 90 % och noggrannheten är cirka 500 
meter.  
 
Den huvudsakliga väderradar som används 
på Helsingfors flygplats är Vantaa radarn, 
som ligger 8 km från flygplatsen (figur 2, 
högra bilden). Det är en C-band dual-pola-
rization radar, de tekniska detaljerna beskrivs 

i Saltikoff och Nevvonen (2011). I den här 
studien har några av radarns produkter an-
vänds; reflektivitet på 500 meters höjd 
(CAPPI), högsta höjd för reflektiviteten +20 
DBZ (TOPS; indikerar intensiteten hos upp-
åtgående vindar och påvisar därmed risken 
för blixtar), vertikal profil av medelvinden 
och reflektiviteten för en 30-kilometer cylin-
der runt radarn (VVP) och en avstånd-höjd 
indikator (RHI) norr och söder om radarn. 
Nederbördstypens klassificering, baserad på 
radarns parametrar, anges i den vertikala 
RHI- och koniska PPI- (Plain Position Indi-
cator) produkter. 
 
FMI använder LAPS (Local Analysis and 
Precipitation System) för att analysera atmo-
sfärens meteorologiska väderparametrar 
(Albers et al, 1996;. Toth et al, 2011). LAPS 
interpolerar observationer till ett bakgrunds-
fält från ECMWF prognosmodell genom att 
huvudsakligen använda en successiv korri-
geringsmetod, även detaljerad topografisk 
data beaktas vid skapandet av den slutliga 
högupplösta analysen. Observationerna 
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kommer från markobservationer, satelliter, 
radar, lidar, sonderingar etc.  
 
FMI har två operativa prognosmodeller. 
HIRLAM (Undén et al., 2002) som är en 
hydrostatisk ekvation modell som täcker hela 
Europa med 16,5 kilometer horisontell upp-
lösning. HARMONIE  är en mesoskalig mo-
dell med högre upplösning, både i tid och 
rymd (2.5 kilometer), och har därtill en mer 
detaljerad beskrivning av nederbördsfysiken, 

vilket förbättrar simuleringen av kraftig ne-
derbörd etc.  
 
Väderballongsonderingar från Jokionen an-
vändes för att analysera vindarna i den lägre 
troposfären, för att bestämma de vertikala 
temperaturskillnaderna och vid beräkning av 
de olika stabilitets indexen, för de studerade 
fallen. Jokionen ligger cirka 100 kilometer 
nordväst om Helsingfors flygplats (figur 2).

 
Figur 2.  Finland och omgivande länder (till vänster), och en närbild (höger) som visar placering av 
Helsingfors-Vanda flygplats (rött kryss), Vanda väderradar och ett mörklagd område med 25 km radie 
runt denna, Jokioinen sonderingsstation och observerade blixtnedslag (kryss) för 19 oktober, 2011. 
 
Beskrivning av väderförhållandena vid 
incidenterna 
 
I tabell 1 visas information för de fyra åsk-
stormarna som inträffade sent 2011. Det ge-
mensamma i alla fyra fallen är att det rådde 
en sydvästlig luftström från Östersjön, där 
luftmassorna fick energi från den varma 
havsytan. Luftmassorna var inte särskilt in-

stabila men den övre troposfären var kall, 
vilket resulterade i relativt låga Cumulonim-
bus- (CB) moln (toppar på 6-7 km ovanför 
markytan). På grund av den varma havsytan 
och kustnära konvergens, i den sydvästliga 
luftstömmen, fanns det goda förutsättning-
arna för konvektion.   
 

 
Tabell 1. Fyra åskstormar med blixtar i södra Finland under senhösten och tidig vinter 2011. (a) Data 
från Jokioinen sonderingsstation (källa: University of Wyoming), (b) Signifikanta METAR och mark-
observationer från Helsingfors-Vanda flygplats, (c) observerade blixtnedslag, och (d) Vanda radardata 
(100 km radie): högsta höjd på +20 DBZ isolinjen ("åskrisk indikator") och högsta reflektivitet (DBZ). 
 
 1200 UTC 

19 Okt 2011 
1200 UTC 
4 Dec 2011 

1200 UTC 
14 Dec 2011 

0000 UTC 
26 Dec 2011 

(a)  
Sondering från Jokioinen 

    

Ps (hPa) 995 975 996 986 
Vinds (riktning o/hastighet m/s) 210 / 8 210 / 5 200 / 5 210 / 9 
Vind850 (riktning o/hastighet m/s) 225 / 19 230 / 16 215 / 20 240 / 34 
Vind700 (riktning o/hastighet m/s) 225 / 16 230 / 16 215 / 18 260 / 34 
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Ts (oC) 7.3 4.0 3.6 5.0 
T700 (oC) -10.7 -13.3 -14.3 -5.7 
T500 (oC) -30.9 -34.3 -34.9 -22.5 
∆Ts-700 (oC) 18.0 17.3 17.9 10.7 
∆T700-500 (oC) 20.2 21.0 20.6 16.8 
∆Ts-500 (oC) 38.2 38.3 38.5 27.5 
K-index (oC) 27.30 17.30 9.90 18.30 
LI-index (oC) 0.40 -0.30 0.55 9.62 
TOTL-index (oC) 59.20 58.60 56.80 43.40 
CAPE (J kg-1) 10.83 26.87 0.47 0 
(b)  
Markobservationer från Helsinki-
Vanda flygplats 

1750Z 
23012G24KT 
200V260 
6000 TSGS 
SCT014 
BKN022 
BKN030CB 

041850Z 
19011KT 
9999 -SHRA 
FEW008 
SCT013 
SCT025CB 
BKN030 
04/03 

141550Z 
18013KT 9999 
-SHRA FEW010 
SCT013 
FEW030CB 

260250Z 
23026G38KT 
9999 -SHRA 
FEW013 
BKN023 
FEW030CB 
08/06   

Ts (oC) 10.1 3.3 5.3 4.6 
Td (oC) 4.9 2.3 3.5 3.5 
Vind riktning (o) 200 210 200 210 
Vind hastighet (m/s) 11 5 8 13 
(c) 
Observerade blixtnedslag inom 50 
km radie från Helsinki-Vanda flyg-
plats 

15-19 UTC  17-19 UTC 14-16 UTC 02-04 UTC 

Antal blixtar inom 50 kilometers av-
stånd / antal blixtar i hela Finland 

132 / 691 3 / 3 6 / 30 12 / 20 

(d) 
Radar data 

15-19 UTC  17-19 UTC 14-16 UTC 02-04 UTC 

Högsta höjd för +20 dBZ isolinje
(km) 

8.0 7.5 6.0 5.0 

Max. reflektivitet (dBZ) 55 51 51 59 
 
De tre första fallen (19 oktober, 4 och 14 de-
cember) liknade varandra och gradienterna 
för de övre luftmassorna hade likvärdiga 
värden, exempelvis var temperaturskillnaden 
mellan markyan och 700 hPa-nivån 17-18 
grader Celcius. Även stabilitetsindexen LI 
och TOTL gav höga värden, vilket indikerar 
sannolikhet för regnskurar/snöbyar och åska. 
Däremot visade CAPE (Convetive Available 
Potential Energy) på låga värden. Den tids-
mässiga utvecklingen av TOTL-index och de 
vertikala vindprofilerna för två av fallen, vi-
sas i figur 3, där LAPS analysen har använts. 
I den vänstra delen av figur 3 visas alla stu-
dierna, därtill ett jämförande fall då det inte 
förekom åska; 27 december 2011, vid detta 
tillfälle förekom det aktiv konvektion men 
utan blixtnedslag. Det fjärde fallet; 26 de-
cember 2011, skilde sig något från de övriga, 

där gradientvärden och indexen påvisar 
högre stabilitet än i de tre tidigare fallen. I 
detta fall förekom åska troligen i samband 
med passagen av ett tråg, som föregicks av 
varmluftadvektion och mycket starka verti-
kala vindgradienter i nedre troposfären, detta 
kan också ses i det analyserade vindprofilen 
från LAPS analysen (figur 3).  
 
Av de fyra åskstormarna var 19 oktober 
2011 den mest blixtaktiva och dessutom det 
mest intressanta fallet, då det gäller påverkan 
på Helsingfors flygplats. Stormen varade i 
flera timmar under sen eftermiddag och 
kväll, utmed ett sydväst-nordost orienterat 
område över Helsingfors flygplats (figur 2). I 
figur 4 visas en översiktskarta för den 19 
oktober 2011, 1800 UTC och den infällda 
bilden visar en radar (CAPPI) från södra 
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Finland. Ett utbrett lågtrycksområde låg över 
Skandinavien och det rådde ganska kraftiga 
sydvästvindar (tabell 1) och LAPS analysen 
(figur 3). På högre nivåer hade en tunga av 
kalluft pressats in över södra Skandinavien 
och västra Finland, vilket resulterar i en 
vertikal temperaturskillnad på 38°C mellan 
markytan och 500 hPa nivå (tabell 1). Den 
relativa fuktigheten var hög (80-100 %) upp 
till 650 hPa nivån, ovanför var luften torrare. 

Omständigheterna var ganska gynnsamma 
för en konvektiv utveckling, vilket även an-
gavs till exempel genom det höga TOTL in-
dexvärdet (59,2) som baserades på Jokioi-
nens sondering och LAPS analysen. I figur 
5, den övre panelen, ser vi hur den röda iso-
linjen (+20 DBZ; TOPS-produkten som an-
vänds för åskvarning) stiger något innan 
blixtarna registreras från LLS och METAR. 

 

 
 
Figur 3. Vänster bild: stabilitet index (TOTL) för Vanda flygplats. Värden över 50 indikerar måttlig-
hög åskrisk. Höger bild: LAPS vindprofiler för Vanda flygplats. Streckad och heldragna linjer visar 
profiler för 19 oktober 2011 kl 15 UTC och 26 december 2011 kl 03 UTC, respektive. 
 

 
Figur 5. Övre bilden: genomsnittlig reflektivitet för ett 30 km cylindriskt område runt Vanda radar den 
19 oktober, isolinjer i intervaller om 5 DBZ. Höjden för +20 DBZ (röd linje) används som åskindika-
tor (höjden 6 km indikerar åska på sommaren). Intervall +15 till +20 DBZ är mörklagd. Mittenraden: 
rådande väder på Vanda flygplats (SHRA – regnskurar, TSRA-åska and TSGS-åska med graupel). 
Nedre bilden: antal blixtar (per 15 minuter), stjärnor anger tidpunkter då flygplan träffades av blixten. 
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Figur 6. De mest intensiva konvektiva cellerna vid 18:30 UTC, 19 October 2011. Från vänster: moln i 
HIRLAM, moln och hydrometeorer i HARMONIE, reflektivitet och sist hydrometeor-klassifiering 
från radar (områden med grå färg klassificeras som icke-meteorologiska). Bildernas bredd motsvarar 
60 km och höjden 10 km. Den vertikala axeln är linjär i radarbilder men olika för de två modellerna, 
på grund av antalet modellnivåer i gränsskiktet (13 respektive 20 modellnivåer i lägsta 1000 m). 

Figur 4. Väderför-
hållandet i norra 
Europa 1800 UTC 
19 okt 2011 (analys 
av FMI). Väderradar 
infälld i övre vänstra 
kanten, från södra 
Finland (se rektangel 
i stora figuren) 
klockan 18:00 UTC.
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De operativa prognosmodellerna visade på 
stora skillnader (figur 6). HIRLAM, med 
moln endast i de lägre nivåerna, kan inte 
prognostisera den vertikala strukturen av 
stormen, detta främst på grund av den lägre 
upplösningen och parametriseringen av 
konvektion. Däremot återger den högupp-
lösta modellen; HARMONIE, realistiskt 
den kraftigt konvektiva strukturen, med 
höga och smal moln/nederbördsband och 
är påfallande lik (både i vertikal utbredning 
och placering) radarbilderna i figur 6.  
 
 
Diskussion och slutsatser 
 
Blixt-lokaliseringssystem är ett utmärkt 
verktyg för att precisera var, när och i vil-
ken takt blixtnedslagen sker i realtid och 
även dual-polarizations radarn tillför vär-
defull infomation i dessa fall. Baserat på de 
analyserade fallen i detta dokument, är de 
mest användbara indikatorerna för kallpe-
riods åskstormar i södra Finland: vertikala 
temperaturskillnader mellan markytan och 
mitten av troposfären (700/500 hPa), vind-
gradienter (vindskjuvning) i lägre troposfä-
ren, sydvästlig luftström av luftmassa (ef-
fekt från varmt havsvatten), och några av 
de konvektiva index såsom TOTL och LI, 
vilka kan beräknas från antingen atmosfä-
riska sonderingar eller modellanalyser (så-
som LAPS). CAPE-index var inte en bra 
indikator för dessa fall. Den hydrostatiska 
modellen HIRLAM och den icke-hydro-
statiska mesoskaliga modellen Harmonie 
visade stora skillnader i deras resultat. För 
de studerade fallen, presterade den meso-
skaliga HARMONIE modellen, med dess 
detaljerade behandling av konvektion och 
mikrofysikparamaterisering, klart bättre än 
HIRLAM modellen. 
 
Åskväder under den kalla årstiden är sär-
skilt intressant eftersom; 1. De är svåra att 
prognostisera (relaterande algoritmer är 
konstruerade för sommartidens konvek-
tion) och 2. Människor är mindre förbe-
redda på blixtar under vinterhalvåret (det 
är ett sällsynt fenomen). Beträffande punkt 
(2), så kan kallperiodsåskväder vara ännu 

farligare än sommarens stormar på grund 
av deras ovanliga och plötsliga natur.  
 
 
Det här är en översatt och nedkortat ver-
sion från orginal upplagan:  
 
Mäkelä, A., E. Saltikoff, J. Julkunen, I. Juga, 
E. Gregow and S. Niemelä, 2012: Cold Sea-
son Thunderstorms in Finland and Their Ef-
fect on Aviation Safety. Bulletin of the 
American Meteorological Society, BAMS-
D-12-00039. 
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Och då blev vinden sydlig… 
 

(Rapport från Arktisexpedition 2012) 
 

“It’s a cold and soggy summer!” 

Så uttryckte sig en brittisk kollega i mitten 
av juli på twitter. Han menade vädret i 
Storbritannien förstås, men jag tror att de 
flesta svenskar höll med om att samma sak 
gällde för Sverige.  

Hur fortsättningen blev vet ni allihop. Men 
jag fick inte uppleva några mörka augusti-

kvällar och det blev inte mycket bad. Inte 
ett enda dopp faktiskt. Missade större delen 
av OS och jag kunde inte se vueltan heller. 

Nu gjorde det inte så mycket för jag var 
fullt upptagen med att jobba. Snällt räknat 
snittade jag 75-timmarsveckor från slutet 
av juli till mitten av september… 

Tur att man inte hade så lång resväg till 
jobbet. 

 
Oden. Foto Thomas Funck 

Vi klev ombord på Oden utanför Longye-
arbyen den 31 juli på förmiddagen. Efter 
att vi installerat oss i våra hytter och på ar-
betsplatsen samt fått en säkerhetsgenom-
gång var det dags för lunch. Champinjon-
soppa med sparris och broccoli. Mums! 
Men vi hann knappt sätta oss till bords så 
blev det BRANDLARM!!!!! 

NEJ! Mitt i lunchen! (Bara övning FYI). 
Nåja, bara följa rutinerna. Lunchen fick 
vänta.  

Gissa om det var skinn på soppan efteråt ☺. 

Vi seglade iväg mitt på eftermiddagen och 
gled fram genom Isfjorden. Det var 6 plus-
grader, svag-måttlig nordvästvind och 
vackert väder. 

Min kollega Ulf Christensen och jag blan-
dade arbete (vindprognoser, satellitbilds-
tolkning, rutiner och teknik) med att be-
undra utsikten – fantastiskt vackra vyer. 



Polarfront nr 148 dec 2012 
 

 18

 

  
Bilder på (Longyearbyen), berg och utloppet ur isfjorden 

Nästa morgon gjorde vi en kalkyl på när vi 
skulle nå iskanten norröver. Innan 14-tiden 
som det såg ut. Redan 12.45 såg vi is i norr 
och vid 13.30-tiden började vi segla bland 
de första glesa flaken.  

20 minuter senare höll vi på att köra över 
en isbjörn som toksimmade iväg på babord 
sida för att komma bort från oss. Då trodde 
vi att vi skulle få se många isbjörnar på ex-
peditionen.  
Inte blev det så. Jag såg bara en till.  
Fast flera gånger såg jag spår förstås. 

Under de första dagarna jobbade vi ganska 
mycket parallellt för att få in rutiner och så 
vidare. 

Det är många NOAA-passager uppe i Ark-
tis… 

Ett problem i början var att jämföra satel-
litbilderna med föregående eftersom de 
blev olika alltefter satellitbanan. Jag lärde 
mig efterhand (bra att läsa i manualen) att 
göra om projektionen (efter att vi laddat 
ner bilden) så den blev polär. Nu blev det 
lättare att följa upp rörelserna på molnen. 
Med hjälp av support från England tog Ulf 
det ett steg längre och skapade ett macro 
som gjorde allt jobbet automagiskt. Stort 
framsteg! 
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Isbjörnsspår 

Macrot tog fram bilder med kanalerna 1-2-
4 som var mest användbart för oss. Kanal 
1-2-2 var bäst första dagarna då isen syntes 
tydligt, men när vi kom längre in tjockisen 
kunde vi inte se detaljer. 

Vi hade haft diskussion innan expeditionen 
om vi skulle få tillgång till radarsatbilder, 
men kostnaden blev för stor för SMHI. 

Det visade sig lyckligtvis att danskarna 
hade sådana och styrmännen kunde navi-
gera efter dem.

 
Radarsatbild 
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Hur jobbade vi egentligen? Vilka tider? 

Jo, Ulf som är morgonpigg startade arbets-
dagen vid typ 4 på morgonen. Vid 7 var 
det vädergenomgång med kapten, styrman 
och forskningsledaren. Vid 11-tiden dök 
jag upp och fick en briefing och efter lunch 
tog jag över. Sedan jobbade jag så länge 
det behövdes – ibland bara till 22, ibland 
till 03.30 –faktiskt blev jag en natt/morgon 
avlöst av kollegan när han vaknade på 
morgonen.  

Ulf tog en middagslur efter lunch och job-
bade senare på eftermiddagen med diverse 
filhantering och instrumentskötsel. (Ibland 
medelst Ulf-metoden ☺.) 

Beroende på väder och vad programmet 
för dagen var för forskarna så var arbetet 
olika intensivt. 

Förutom att göra väderprognoser så var vi 
flygledare och höll i kommunikationen 
mellan helikopterpiloten-räddningsledaren-
styrmannen-forskningsledaren. Många 
viljor ibland. 

Vissa dygn blev det bara en eller två flyg-
ningar, andra dagar tre eller fyra turer. Nå-
gon dag faktiskt 5 stycken. 

 

Helikoptern transporterade ut forskare på 
isen för att göra mätningar och ta prover. 
All möjlig slags forskning. Här kan ni läsa 
om projekten: 

http://www.polar.se/expedition/lomrog-iii   
,  http://a76.dk/lng_uk/main.html 

På de 45 dagar som vi var ute med Oden 
hann vi med 141 flyguppdrag. Nu kan jag 
vikariera som flygledare i Arlandatornet. 
Nästan... 

Första halvan av expeditionen hade vi 
växlande väder, många dagar eller delar av 
dagar med underbart soligt väder men 
också en hel del stratus och dimmor. När vi 
hade de soliga dagarna var det andlöst 
vackert. Många fina bilder… 

Dimväder är också vackert men gör sig 
inte så bra på bild. 

Vädret var över huvud taget nyckfullt – 
mest med avseende på sikten. Det kunde 
växla fort från oändlig sikt – trots 250 fots 
molnbas – till att vara dimma. Utan att nå-
got egentligen hänt med de andra paramet-
rarna. 
 

  
Vackert väder 

Under den här perioden (vecka 31-34) låg 
temperaturen i allmänhet mellan minus två 
och plus en halv grad med mindre avvikel-
ser.  

Ett busväder fick vi uppleva. Vi såg det 
flera dagar innan på ECMWF-prognoserna 
och på satellitbilden. (Vi hade lägsta mo-
dellnivåvindar.) Det började blåsa friskt 

redan under lördagen den 18:e augusti och 
på söndagen blåste det medelvindar på 16-
18 m/s en hel förmiddag.Då blev det inga 
flygningar, de fick vänta till kvällen när det 
lugnat ner sig. Tidvis snöfall och strax un-
der noll grader. Då var vi på N89 W070. 
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Satellitbild på ovädret 

Några dagar senare, den 22:a blev det ak-
tuellt med försök att nå Nordpolen när vi 
ändå skulle röra oss från cirka W060 till 
E130. 

Oden seglade på i god fart norrut tills det 
var ett par nautiska mil kvar. Då hade man 
redan börjat korka upp Henkell-Trocken 
(det är sant, mousserande vin – vi fick inte 
skumpa…). Så dags var klockan halv tio 
på kvällen. 

De två sista milen tog tid – det var väldigt 
tjock is som inte gav vika vid första försö-
ket - och jag undrar om det inte var väldigt 
nära att kapten gav upp försöken…men 

cirka en kvart före midnatt nådde vi dit 
(och kan ni tänka er – det blev sydlig vind ☺) 
SKÅL! 

Som traditionen bjuder blev det gruppfoto-
grafi ute på isen och korvgrillning m.m. 

Vi hade tur med vädret – under eftermid-
dagen och en bra bit inpå kvällen var det 
dimma och dis, men det klarnade upp när 
vi närmade oss målet. 
Geologerna tog upp en kärna från havsbotten – 
det är förresten 4200 meter djupt vid 
Nordpolen - och på förmiddagen den 23:e 
seglade vi vidare mot nästa mätställe, norr om 
västra Sibirien. 
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Gruppfoto Nordpolen. Foto Björn Eriksson 
 

Under andra halvan av expeditionen hade 
vi mulet större delen av tiden, stratus och 
stratocumulus och tidvis dis och dimma. 
Det blev också lite kallare, mestadels mel-
lan 1 och 4 minusgrader. 

Den andra isbjörnen såg jag den 5:e sep-
tember på sena eftermiddagen (strax norr 
om N87 ost om E020), den lunkade på bara 
100 meter från Oden. Det hade snöat innan 
och någon såg färska spår, lyfte blicken 
förut och där var den. 

Lite senare på kvällen startade transiten 
hemåt med lite stopp på vägen de närmaste 
dagarna, bland annat för att plocka upp en 
norsk student från en svävare och givetvis 
för mer forskning. 

Den 9:e september blev vi tvungna att styra 
om kursen för att hämta helikoptern som 
var fast ute på isen på grund av tät dimma. 
Det går inte att flyga när sikten är 100-150 
meter och temperaturen ligger på 3-4 mi-
nus… 

Första och enda gången det blev nödvän-
digt med en rescue mission. Tur att vi bara 
var ett par,tre nautiska ifrån helikoptern 
just då. 

Kvällen den 12 september lämnade vi isen 
och ett dygn senare ankrade vi utanför 
Longyearbyen. Innan vi seglade in i isfjor-
den på eftermiddagen den 13:e hade vi två 
meters dyningar och det gungade mysigt. 
Tyckte jag men det var nog andra som inte 
höll med ☺. 
 
Nu är man tillbaka hemma i vardagen efter 
sju veckor till sjöss och äntligen kan man 
lacka naglarna i lugn och ro! 

Maria Svedestig 
Foto: Maria Svedestig om ej annat anges. 

Länkar: 

http://nsidc.org/arcticseaicenews/ 

http://www.smhi.se/Bloggar/Arktisexpedi-
tion-2012-reseblogg/
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Varför råder det brist på statistiker inom meteorologin? 
(Med anledning av Tage A:s påpekanden i förra PF om vilseledande statistik om Nordamerikas 
vinter) 
 

För ett tag sedan var jag på ett meteorolo-
giskt möte i Helsingfors. Där luftades oro för 
att de saknade tillräckligt med statistiker 
inom meteorologin, t.ex. för extremvärdes-
analys (inte nödvändigtvis extremväderana-
lys!). Också under min tid på Met Office 
förnam jag oro för bristande statistisk kom-
petens bland meteorologer. Hur är det på 
SMHI sedan Hans Alexandersson tragiskt 
gick bort? 
 

Orsakerna till bristen kan vara flera, den tro-
ligaste är att utbildningen är klassiskt fysika-
liskt deterministiskt; man behöver ingen sta-
tistisk kunskap när all osäkerhet ändå kom-
mer att försvinna med ökande datorkapacitet. 
Vi märker detta bl.a. i oviljan att använda 
sannolikhetsprognoser och EPS. 
 

Ett annat skäl är att statistikerna för in nya 
typer av matematik som känns främmande 
och knölig. Tvärtemot den gängse uppfatt-
ningen är goda matematiker inte bra på all 
matematik. De som valt meteorologi och 
NWP har gjort det bl.a. för att de gillar den 
typ av matematik som krävs där. 
 

En tredje orsak kan vara politisk. Det råder 
ingen tvekan om vilken utveckling av kli-

matet som anses ”politiskt korrekt”. Med 
ringa kunskaper i statistisk är det ingen konst 
att komma upp med resultat som, utan att 
data har förfalskats, ger det ”önskade” re-
sultatet. Omvänt finns det anekdoter om sta-
tistiskt utbildade meteorologer som råkat i 
svårigheter därför att de inte lika lätt sett 
”önskade” trender eller samband. 
 

Om ni märker en ”klimatskeptisk” ton i det 
ovan sagda, ser ni fel. Påståenden som sak-
nar täckning behöver för den sakens skull 
inte vara fel! Omvänt har det förvånat mig 
att klimatskeptiker jag talat med (jo jag talar 
med ”otrogna”) inte reagerar på möjligheten 
att klimatforskningen brister i statistisk kom-
petens. Kanske tar det detta mer ro ty de kan 
ju inte vara säkra på att statistiskt kompeten-
ta klimatologer skulle komma fram till de för 
skeptikerna ”önskvärda” resultaten.  
 

Detta gör dem dock misstänkta i mina ögon. 
Deras förkärlek för att se konspirationer och 
moralisk dekandens i klimatforskningen säl-
jer kanske bättre än att visa att den brister i 
statistisk inkompetens.  
 
Anders Persson 

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

 

Den motvillige läraren – Anders Persson ser tillbaka 
 

VII: På Sicilien 
Den 16 februari 1990 begav sig familjen 
iväg till Erice på Sicilien, av ekonomiska 
skäl med tåg. Om jag erbjöds jobb på Sici-
lien var det ju inte mer än rätt att de fick be-
kanta sig med trakten.  
 

Vi nådde Palermo efter en lång tågresa. 
Chauffören som mötte var som tagen ur en 
Hollywoodfilm. Det var midnatt och vi for i 
ilfart genom det sicilianska landskapet. Vä-
gen var krokig men chauffören rätade ut 
kurvorna: -Normalt kommer inga bilar så här 
sent. 
 

I Erice hade Daniel Söderman samlat ett dus-
sin experter från olika länder. Planen var att 
skapa ett meteorologiskt centrum som skulle 
utveckla och köra en ”limited area” modell 
över Medelhavet. Under veckan kom det 
fram att detta centrum skulle förläggas i Tu-
nis på andra sidan sundet. Saken var så gott 
som klar fick vi veta: - Giulio Andreotti var 
helt på vår sida, sades det. Denne var inte 
vem som helst utan Italiens kristdemokra-
tiske statsminister! 
 

Chefen för det tunisiska meteorologiska in-
stitutet var på plats och vi fick god kontakt, 
bla. tack vare att jag hyggligt klarade av 
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franska språket. Min uppgift var att utforma 
ett utbildningsprogram. Detta arbete tog jag 
på mig med stor glädje eftersom allt tydde på 
att jag nu skulle möta elever som verkligen 
var intresserade av att lära något och inte 
bara se kurserna som trevliga sociala tillställ-
ningar som i Europa. 
 

Mina försäkringar till hustru Marja att hon 
inte behövde frukta något besannades. Me-
dan frukosten hölls på pensionatet där vi 
bodde, avåts lunch och middag på restau-
ranger ute på stan. Det var gratis om vi hän-
visade till centret och den organisationsan-
svarige signor Boscarello. Förmånen omfat-
tade, sade denne, också min hustru och bam-
bini.  
 

Men sent en eftermiddag kom hustru och 
barn och berättade att de avkrävts betalning 
för kaffe, kaka, läsk och gelato. Det var inga 
stora summor givetvis, men angelägen att 
inte stöta mig med någon frågade jag Bosca-
rello om vi missförstått deras generositet. 
Hans ansiktsdrag mörknade: -Vilken restau-
rang var det? Marja kom inte ihåg så i sam-
lad trupp gick vi ut i stan där mörkret bör-
jade falla. Vi hittade restaurangen och 
Boscarello frågade strängt bartendern om il 
priperatori fanns till städes. Denne kom 
snabbt ner från övervåningen och en hetsig 
diskussion inleddes. Det slutade med att äga-
ren öppnade kassaapparaten och vi fick till-
baka våra lire.  
 

Men för mig var det mest arbete. Med min 
italienska kollega Carlo Finizio från Rom 
utarbetade jag ett femsidigt PM för en trä-
ningskurs i november 1990. 
 

1. Sammanfattning av erfarenheter 
Bland alla kloka punkter om blandning av 
teori och praktik underströks det att ”över-
specifikation av tekniska detaljer skulle und-
vikas och informationen skulle presenteras 
med tanke på användarens situation”. 
 

2. Syftet med träningskursen 
Deltagarna skulle inte bara introduceras till 
nya produkter från NWP systemet utan också 
medel vilka de kunde presenteras, som PC 
etc. Det var också viktigt att ta upp proble-
met hur information från olika källor (NWP, 

statistisk tolkning, radar- och satellitbilder) 
skulle sammanvägas. 
 

3. Den utrustning som krävdes 
Här listade vi en lång rad tekniska hjälpme-
del som är självklara idag, men knappast var 
1990: arbetsstationer, grafisk presentation, 
tillgång till realtidsobservationer i siffror och 
i bild. 
 

4. Laboratorieövningar 
Här hade vi idéer om övningar där delta-
garna i mer detalj studerade hur modellerna 
hanterade olika vädersituationer på tropiska 
och subtropiska latituderna. Som sista punkt 
nämndes att deltagarna skulle ”introduceras 
till principerna för sannolikhetsprognoser 
och beslutsteori”. 
 

5. Dagliga väderdiskussioner 
Detta är alltid ett oslagbart sätt att verkligen 
introducera nya idéer och metoder, men lider 
av problemet att vädret kanske är bra, dvs 
meteorologiskt ointressant, under kursen. 
 

Nu var det dags att åka hem. Resebyrån nere 
i Trapani visade sig ovillig att byta vår båt-
biljett till Neapel mot en motsvarande tåg-
biljett. ECMWF hade nämligen prognoserat 
en kraftig storm på Medelhavet. Flickan 
hävdade att hennes PC inte fungerade. –Jaha, 
sade min hustru, då får jag ringa Boscarello 
och be om råd hur vi ska göra… 
 

Hon hade knappast nämnt vår beskyddares 
namn förrän PC:n mirakulöst började fun-
gera igen och vi fick våra tågbiljetter. 
Tågresan genom Europa hade sina strapatser 
men i Köpenhamn blev vi uppiggade när vi 
av en tillfällighet hamnade i samma kupé 
som Henrik Voldborg och hans hustru Anne-
Marie.  
 

På SMHI var det tillbaka till det gamla och 
den återkommande diskussionen om mete-
orologens roll. Efter sejouren i Erice undrade 
jag självfallet varför de nordafrikanska me-
teorologerna i framtiden skulle vara bättre 
och modernare utbildade än de europeiska, i 
synnerhet mina egna kollegor. Sverige var ju 
fortfarande mitt fosterland, inte Tunisien! 
Men mina ord togs illa upp och Gösta Salo-
monsson gav mig en allvarlig varning att inte 
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förstöra arbetsklimatet! På SMHI hade jag 
ingen Boscarello att ty mig till. Mina över-
ordnade Erik Liljas och Jan-Olof Brunnsberg 
hade ungefär samma uppfattningar som jag 
men var inte starka nog, eller för snälla, att 
genomdriva sina åsikter. Ty som Lennart 
Bengtsson lär ha framhävt under sin tid på 
ECMWF: ”Mycken förändring kommer till 
stånd genom att någon går före och självs-
våldigt gör något” (Enl. Jens Daabek 7 maj 
1995). 
 

Strax efter hemkomsten ringde Horst Böttger 
från ECMWF och undrade om jag inte ville 

komma tillbaka och hjälpa till med tränings-
kursen som jag varit med i 1984-87. Uppen-
barligen hade det stått klart för de externa 
meteorologer som hoppat in 1988 och 1989 
att ännu svårare än att delta i ECMWFs kur-
ser var att undervisa på dem.  
 

Uppmuntrad av de fruktbara diskussionerna i 
Erice var det inte svårt att tacka ja till Horsts 
inbjudan. 
 
Anders Persson

 
 

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

SPEECH AT NMM28 DINNER AT THE ACADEMY OF 
CARLSBERG 7/6 2012  

 
Today we have a nice meeting here in Co-
penhagen and in two years many of us will 
meet again in Norway. In ten years few of us 
seniors will meet again in Denmark. Nobody 
of us will again witness the phenomenon 
from yesterday morning, the Venus passage. 
On a sheet of paper I saw the black dot 
passing over the sun at 0600. The sky was 
clear in Malmö. 

We are working together in Scandinavian 
and Nordic meteorology and in WMO all 
countries do so, also during the Cold war. 
This international collaboration in science 
began with the Venus passage in 1761 and 
1769. A Swedish historian, Andrea Wulf, 
has written a book called "Jakten på (The 
chase of) Venus." She tells us that the British 
astronomer Edmond Halley in 1716 invited 
his youngest students to use the Venus pas-
sages next time in order to measure the dis-
tance between the sun and the earth by ob-
serving the passage at so far distant places as 
possible on the earth.    

In 1761 there were several wars that dis-
turbed the observations. Among others the 
French astronomer Guillaume Le Gentil was 
forbidden to arrive at India and in his sail-
boat he could not do the observations. In 
1769 they got much better results. Now the 

Swede Pehr Wargentin was the driving man 
and among others Kristian VII from Den-
mark and Cathrin the Great from Russia 
helped him. The Venus passage was ob-
served at hundreds of places from Tahiti to 
Kajana and Pello in northern Finland, be-
longed to Sweden at that time. The sum of 
observations gave a good result in order to 
measure the distance between the sun and 
the earth and other planets. 

Wargentin was the secretary of The Swedish 
Scientific Academy and had already pub-
lished 60 works in astronomy, meteorology, 
climatology and other subjects. He was also 
a leader of the building of the astronomical 
observatory in Stockholm and assisted with 
the longest continuous measuring of tem-
perature at Stockholm from 1756. 

Dr Tage Andersson is the only one here who 
accompanied me at the first NMM in Stock-
holm and Uppsala in 1960. Then we had a 
toast for Tor Bergeron, one of 9 professors 
among the 120 participants. Also in Uppsala 
2006 we had a toast for him. Today we will 
have a toast for Edmond Halley, Pehr War-
gentin, Tor Bergeron, Erik Palmén, Vilho 
Vaisala, Erik Rasmussen and Henrik Vold-
borg. SKÅL!

 Gustav Scheutz 
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Dear colleagues,    It is a great privilege for us to invite you to the  

32nd International Conference on Alpine Meteorology (ICAM) 
 to be held from 3 to 7 June 2013 in KRANJSKA GORA, SLOVENIA. 
The conference is jointly organised by Slovenian Environment Agency, Meteorological Office and 
University in Ljubljana, Faculty of Mathematics and Physics. 
 
Papers on all research topics related to the influence of mountains on the atmosphere on a wide range 
ofspatial and temporal scales are welcome, such as:     (texten packad av PF-redaktionen) 

• Representation of orography in large scale models 
• Snow transport and deposition in complex terrain 
• Orographic triggering of convection  /  • Impacts of climate change in mountainous regions 
• New and novel modelling techniques for orography-resolving models 
• Results from major field campaigns (e.g. COPS, ETReC-07, HYMEX) 
• Weather forecasting for mountainous regions  /  • Foehn, Bora and windstorms 
• Air quality and fire  /  • Mountain hydrology  /  • Cold air pools  /  • Orographic precipitation 
• Turbulence in complex terrain  / • Mountain waves and rotors  /  • Boundary layer 
 
All related information is (to be) contained on the ICAM-2013 website at: 
http://meteo.fmf.uni‐lj.si/en/ICAM2013  It will be regularly updated and, thus, should be revisited at 
intervals. 
If you are interested to participate, you are invited to contact the secretariat of the organising 
committeewith informal expression of interest via email: E-mail: icam2013.arso@gov.si. We kindly 
ask you to uploadyour abstracts before 10 April 2013. 
 
Please mark these dates in your diary and share the information with your colleagues. 
On behalf of the Organisation and Programme Committee with best ICAM regards 
 
Dr Klemen Bergant  Prof Jože Rakovec 
Director of the Meteorological Office Head of Chair of meteorology 
Slovenian Environment Agency  at department of Physics, 

Faculty of Mathematics andPhysics of Ljubljana 
University 
 

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

Harry Otten Prize for Innovation in Meteorology 
 
Från EMS 
 

Dear colleagues 
 

As agreed by the EMS Council and presented to the General Assembly in 2011, the EMS has 
supported the recently created Harry Otten Prize for Innovation in Meteorology by hosting the 
presentation of the prize during the EMS  Annual Meeting.  

This attractive prize of €25,000 is intended to support innovative ideas on how meteorology in a 
practical way can further move society forward. (see http://www.harry-otten-prize.org/). 

Ideas for the prize may be submitted from 15 October 2012 until the closing date of 10 March 2013. 
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Intressant föreläsning  
av Lennart Bengtsson på årsmötet i Norr-
köping 13 februari. Han kommer att tala om 
följande. 
 
Hur användbar är den förnybara 
energin? 
 
Jordens energiproduktion uppgår till ca 
150 000 TWh/år och har ökat med mellan 2 
och 3 % årligen under det senaste decenniet. 
Den fossila energin dominerar (fortfarande 
mer än 80 %) och kommer att göra detta till 
mitten av århundradet och sannolikt längre. 
Den förnybara energin, mest biobränsle, har 
legat omkring 12 % och har inte ändrats pro-
centuellt sedan 1973. Bidraget från sol, vind, 
geotermisk energi och vågkraft har ökat 
märkbart men ligger fortfarande (2010) 
under 1 %. 

Jordens energibehov vid mitten av detta år-
hundrade väntas vara det dubbla mot dagens 
men kan sannolikt inte tillfredsställande lö-
sas på så kort tid. 
 
Sveriges energisituation är däremot mycket 
tillfredsställande och dagens elkraft är redan 
helt fossilfri. Sveriges fördelaktiga elenergi-
situation främst tack vare vattenkraft, kärn-
kraft och bioenergi bör i första hand använ-
das till att stärka landets konkurrenskraft och 
måna om medborgarnas ekonomi och inte till 
som nu förhastade och ogenomtänkta inve-
steringar i vind och solenergi vilket riskerar 
att få motsatt effekt. En omfattande utbygg-
nad av dessa energislag kräver andra lös-
ningar än dagens på grund av den enorma 
variabiliteten och brist på lämplig lagrings-
kapacitet. Detta bör först redas ut innan man 
rusar iväg.

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

 
SWERAD 2020, Modernisering av svenska väderradarnätet sett ur 
leverantörens perspektiv 
 
Strax före sommaren vann Saab AB kon-
traktet på modernisering av samtliga radar i 
svenska väderradarnätet, SWERAD. Första 
radar att bli moderniserad är Ängelholmsra-
darn under nästa höst och hela modernise-
ringen av samtliga 12 radar pågår fram t o m 

2016, dvs i stort sett moderniseras en radar i 
kvartalet. Vi på Saab skall också svara för 
underhållet för de första tre åren efter att 
moderniseringen är klar och garantiåret är 
slut. 

 

 
Kirunaradarn 
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Moderniseringens viktigaste förbättring är att 
SWERAD framöver kommer att ha dual 
polarisation. Det innebär att radarn samtidigt 
sänder två sändarpulser, en horisontell och 
en vertikal och kommer att samtidigt ta emot 
två i separata mottagare. Därmed kan neder-
bördstyp klassificeras betydligt bättre. Ett 
exempel är att en stor regndroppe är till-
plattad när den faller medan en duggregns-
droppe är rund. Retursignalen ger därmed en 
bra uppskattning om droppstorleksfördel-
ningen. Detta kan sedan användas i Z-R 
relationen när man beräknar nederbörds-
mängd.  

      Z = aR^b där 
      Z  är reflektiviteten 
      R  är regnintensiteten  

koefficienterna a och b är en  funktion 
av droppdistributionen (storleksför-
delningen) och droppdiametern.  

 

Tidigare fick man göra en uppskattning av a 
och b snarast kopplat till medelförhållandena 
på platsen. 
 

Med dual polarisation kan man mäta 'verklig' 
droppdiameter och droppstorleksfördelning, 
vilket ger en betydligt bättre mätning av 
verklig nederbördsmängd, men även neder-
bördstyp. 
 

Förutom bättre uppskattning av nederbörds-
typ och nederbördsmängd kan man även 
mycket bättre filtrera bort icke meteorolo-
giska ekon som t.ex. markekon, fåglar och 
sjöklotter. Detta ökar också datakvalitén och 
användbarheten av väderradardata. 
 

Alla algoritmer för nederbördsklassificering 
och identifiering av radarekon från väderra-
dar med dual polarisation är inte färdigut-
vecklade utan här pågår ett omfattande ut-
vecklingsarbete på Universiteten, inte minst i 
USA men även i Finland och på många 
andra ställen. Utveckling kommer också att 
ske på SMHI på separat utvecklingsdator 
som också kommer att installeras. 
 

Förutom högre datakvalité med dual polari-
sation så förbättras också kvaliteten tack vare 
ny signalprocessor, bättre precision i antenn-
styrning och minimalt förvrängd signal ge-
nom datadistribution till signalprocessorn via 
optisk fiber.  
 

Den högre datakvalitén på produkterna från 
radarn kommer förhoppningsvis att innebära 
att radardata kommer att användas i allt 
större utsträckning som indata till numeriska 
modeller. Efter att denna sommar följt 
Klart.se, yr.no och SMHI prognoser på inte 
minst korta tidsskalan (upp till morgonda-
gens väder) har åtminstone jag känt behov av 
prognoser på en annan nivå än vad som nu 
presteras. Som radarfreak tror jag självfallet 
att radarn skulle kunna förbättra dessa 
prognoser 
 

Moderniseringen kommer att gå till på så sätt 
att nästan all elektronik kommer att bytas ut 
mot nya enheter från EEC, Enterprise Elec-
tronics Corporation. Försvarsmaktens radar 
har idag nya sändare från Pulse Systems Inc. 
och SMHI radar kommer också att ha dessa 
nya sändare innan den stora moderniseringen 
påbörjas. Även den gamla reflektorn 
(antennparabolen) återanvändas och sanno-
likt stora delar av piedestalen som håller 
antennen. I övrigt blir det mesta helt nytt 
som t.ex. mottagare och signalprocessor och 
programvaran för styrning av antenn, be-
handling och distribution av data samt pro-
duktgenerering. Programvaran som gör allt 
detta är EEC programvara EDGE. Den skall 
också ersätta motsvarande programvara som 
idag finns på SMHI centralt för produktgene-
rering. 
 

Samtliga radomer kommer att bytas mot nya 
som är anpassade till radar med dual polari-
sation. De kommer att ha minimal påverkan 
på radarsignalen och den dämpning som 
ändå sker skall vara identisk i horisontell och 
vertikal ledd. 
 

Saab ser verkligen fram emot att få genom-
föra denna modernisering. Komplettering av 
personalstyrkan med såväl radar- som mete-
orologisk kompetens blir aktuell inte minst 
på grund av att såväl SMS-medlemmen C-G 
Carlsson och jag själv nu passerat folkpen-
sionsåldern.  
 

Ingemar Carlsson 
Meteorolog, Fil. Lic. 
Program Manager Weather Radar 
Support and Services, Arboga 
Saab AB 
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PROFILER INOM METEOROLOGIN DEL 2 CLAES STENHÖK  
 
1976 anordnades Nordiska Meteo-
rologmötet i Reykjavik. Med på 
resan var bland andra Martin 
William-Olsson, Christer Morales 
samt Claes Stenhök. Claes blev en 
utmärkt ciceron till sevärdheterna i 
stan, han hade nämligen tjänstgjort 
på Island 30 år tidigare.  

USA hade ockuperat landet under 
större delen av andra världskriget. 
Flygplatsen Keflavik på udden 
utanför Reykjavik blev militär bas 
för USA och hade därigenom en 
väl utbyggd flygvädertjänst medan 
Vaerstufa inne i stan fick hjälp av 
bl a Claes att utvidga sin verksam-
het sedan Island blivit republik 
1944. Han gjorde även många ut-
flykter och studerade naturen i det 
inre av landet.  

Liksom i andra länder var det 
knappt om livsmedel då, även om 
det var gott om fisk utanför kusten. 
På mötet fick vi njuta av en middag 
med havets alla läckerheter och tal 
både av Claes och av kommunika-
tionsministern.  

Första gången jag träffade Claes 
var i maj 1957. Han hette då An-
dersson. På vår kurs var det prak-
tiktjänst på olika avdelningar. Klimatav-
delningen skulle tre år senare slås samman 
med instrumentavdelningen till klimatby-
rån. Chefen Helge Modén hade hjälp av 
Ernest Hovmöller och Claes vars arbete jag 
fick följa några dagar. Han sysslade mest 
med klimatstationsnätet och när det bland 
de hundratals stationerna visade sig vara en 
lucka över min hemort föreslog jag att min 
bror kunde skicka in månadsrapporter. Han 
framhöll också att de saknade uppgifter om 
det intressanta nederbördsklimatet på Skå-
nes åsar. På sommaren kom Claes en dag 
och satte upp en station på ca 100 m över 
havet på Hallandsåsens sydsluttning. Iakt-
tagelserna skickades varje månad till 

SMHI på ett formulär som framgår av 
figur.  

Två år senare när jag börjat på Bromma 
flygvädertjänst fick jag höra många glada 
minnen från kollegerna om den humoris-
tiske Claes som tjänstgjort där på 1940-ta-
let och början av 50-talet. Han kom ofta 
med förslag för att förbättra arbetsmiljön. 
Bland annat sågade han av benen på säng-
en i vilrummet för att göra den mer be-
kväm. När Modén avled 1967 blev Claes 
ansvarig för observationsnätet och övertog 
även redaktörskapet för Observatörsbladet. 
Han stannade kvar på den senare posten ett 
par år efter pensioneringen 1973.  
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Han visade alltid stort personligt intresse 
för observatörerna och stod på deras sida 
gentemot byråkratin inom SMHI:s ledning. 
Till detta bidrog personkännedomen han 
fick genom sina talrika inspektionsresor i 
hela landet. Han var nog flitigast i det av-
seendet, även om det också ingick i övriga 
meteorologers uppgifter. Det blev ändå tid 
över för besök hos sin gamla mamma på 
Gärdet och träffar med bland andra Meteo-
rologiska sällskapet, där han underhöll på 
sitt humoristiska sätt.  

Nederbördsmätaren hade länge sysselsatt 
hans tankar, när han kom på att förnya den 
gamla rätt opraktiska modellen. Den mo-
derna, helgjutna i aluminium som han ar-
betade fram fick beröm överallt. Framför-
allt var observatörerna tacksamma att 
slippa den äldre tunga burken, som ibland 
läckte.  

Efter mer än 30 års tjänst vid SMHI funde-
rade han på en konkret uppgift att syssla 
med som pensionär förutom att dagligen 
följa utvecklingen inom meteorologin och 
kontakten med tidigare arbetskamrater. 
Han kom nu att bli den drivande kraften 
bakom inrättandet av ett meteorologiskt 
museirum på Stockholms gamla Observa-
torium uppe på Brunkebergsåsen, det som 
Pehr Wargentin varit med om att skapa. 
Det blev många timmars frivilligt arbete 
under ett par års tid innan det kunde invi-
gas av Alf Nyberg. I det mötet deltog även 
Meteorologiska sällskapet och det som 
först fångade blicken var temperaturserien 
från 1756 som löpte runt hela rummet. 
Bland de talrika mätinstrumenten fanns 
också Claes nederbördsmätare.  

I Polarfront från december 1983 hittar jag 
en liten artikel med rubriken Varning för 
lågtryck. Där funderar han över om det 
yttre lufttrycket påverkar lufttrycket inne i 
våra celler så att känsliga personer kan 
känna av vissa sjukdomar i samband med 
väderomslag.  

Claes hade regelbunden kontakt med sina 
vänner, särskilt gällde det Erik Schmacke, 
de hade nycklar till varandras våningar i 

Stockholm och Norrköping för att träffas 
lättast möjligt. På 90-årsdagen ringde jag 
och gratulerade. Då hade han redan blivit 
uppvaktad av William-Olsson, vår tidigare 
chef på Arlanda. Intresset och nyfikenhe-
ten för vad som hände inom meteorologin 
bestod hela tiden.  

Nästa gång blir det något om Carl Johan 
(CJ) Östman.  

Gustav Scheutz  

 Katterjåkk 1972 
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Hur visa höga vindhastigheter med en vindros? 

Tage Andersson 
Vindrosen är en gammal klimatologisk gra-
fik, som visar vindriktningens fördelning för 
en plats under en längre tid. Fig. 1 visar en 
enkel vindros, där det för södra Sverige ka-

rakteristiska primära frekvensmaximet för 
västvindar dominerar, men också det sekund-
ära för ostvindar är tydligt. 

 

 
Ofta inkorporeras också vindhastigheten 
som i fig 2, där materialet också är uppde-
lat efter vindhastighet (så gott jag kunde 

efter fig 3). Ett problem är att de högsta 
vindhastigheterna är så sällsynta att de 
knappast kan kvantifieras.  

 

 

Fig 1. Vindros. Ett polärt diagram som 
ger frekvensen av vindriktningar, här 
inom 22.5-graders intervall. N är 
348,25 till 11,75 grader, NNE är 11,75 
till 34,25 grader osv. Radieskala i %. 
Frekvensen av vindstilla var 0,05%. 
Västvindar är vanligast, 3 ggr så van-
liga som nordvindar och dubbelt så 
vanliga som ostvindar, vilka dock har 
ett sekundärt maximum. Diagrammet 
bygger på geostrofisk vind, beräknad 
från lufttrycksgradienter enligt obser-
vationer från Göteborg, Stockholm och 
Visby. Period 1901-1930. Rekonstrue-
rat efter Wern och Bärring, 2009, Fig 
42, här fig 3. 
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.849
8!meteorologi_138v2.pdf 

Fig 2. Samma som 
fig 1, men materi-
alet är också upp-
delat efter vind-
hastighet, i m/s. 
De högsta hastig-
heterna klumpar 
samman sej vid 
centrum. 
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En elegantare konstruktion har Wern och Bärring (2009). 

 
 

För att kunna visa de högre hastigheterna 
detaljerat kan man välja en logaritmisk 
frekvensskala. Priset blir att de lägre has-

tigheterna förefaller nästan cirkulära, och 
deras frekvensmaxima döljs. 

 

 
 

Kan man ha någon nytta av 
logaritmskalan? 

För flera år sedan arbetade jag med ut-
redningar av vindförhållande vid flyg-
platser. Där är man särskilt intresserad av 
höga vindkomponenter vinkelrätt och längs 
banan. För det använde jag just vindrosor 

med logaritmisk frekvensskala. Jag tror att 
de uppskattades av dåvarande Luftfarts-
verket. 

Två vindrosor, en med linjär frekvensskala, 
som fig 2, och en med logaritmisk, som fig 
4, ger en god bild av vindfördelningen för 
en plats.

 

Fig 3. Samma som i fig 1 
och 2.Wern och Bärring 
(2009), Fig. 42 

Fig. 4. Samma som fig 2, 
men logaritmisk frekvens-
skala för att framhäva de 
högre hastigheterna. En 
lten reservation för detalj-
erna i de högre hastig-
heterna som var svåra att 
uppskatta från fig. 3. 


