
 
 

 

Upptornade Cu vid Skokloster 12 juli 2012. Ett par timmar senare demonstrerade 
atmosfären sin makt och prakt med ett kraftigt åskväder i området. 
Foto: Andrej Kuutmann 
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Kommande preliminära medlemsmöten i SMS: 

För mer information om kommande möten; se  
”Preliminärt  höstprogram SMS, Medlemsmöten och 
andra aktiviteter” sid 5 samt uppdatering på 
hemsidan (www.svemet.org).  

I detta nummer:  
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Ordföranden har ordet 
 

Hej alla SMS medlemmar! 

Sommaren nalkas med stormsteg. I själva 
verket har ju maj och tidiga juni redan vi-
sat sommarväder. Efter en kall vinter har 
det varit riktigt skönt. 

Jag och den ny(gamla) styrelsen börjar nu 
bli varma i kläderna och vi har planerat för 
en laddad höst. Dessvärre hann vi bara 
med ett ytterligare medlemsmöte under vå-
ren men har flyttat ett möte som vi tänkt ha 
i juni till i början av september i stället. 
(mer om höstens möten på annan plats). 
Men mötet med Lennart Bengtsson som 
talare i Uppsala i slutet av april blev 
mycket informativt och givande. Ett 
ganska stort antal SMS medlemmar hade 
slutit upp och det blev en lång diskussion 
kring frågor om hur kommande energisy-
stem ska utvecklas samtidigt som koldi-
oxidutsläppen ska minskas. 

Men vi har också lagt ner en hel del jobb 
på att sparka igång en arbetsgrupp för att 
se över och komma med förslag om hur 
SMS ska kunna utvecklas för att bättre till-
godo medlemmarnas behov och intressen. 
På det senaste styrelsemötet kunde vi både 
tillsätta en grupp med mycket förtjänstfulla 
SMS-medlemmar och anta ett mandat för 
gruppens arbete. Mer även om detta på an-
nan plats i detta nummer av Polarfront. På 
vår hemsida kan medlemmarna se hela 
mandatet som är grunden för arbetsgrupp-
ens arbete. Vi har bett att få arbetsgruppens 
förslag till den 1 november denna höst. 

Min egen ambition är att även innan ar-
betsgruppen levererar sina förslag pröva 
lite andra mötesformer för att se om vi kan 
bredda deltagande i mötena till även icke-
medlemmar (med tanken att på det sättet få 
dem att bli medlemmar i SMS) Det skulle 
vi kunna göra ex. genom att samarbeta om 
vissa, lite större arrangemang med andra 
organisationer eller institutioner i tillägg 
till våra ”vanliga möten”. Jag skulle också 

gärna vilja se om vi kunde bredda Polar-
frontsredaktionen lite och arbeta mer pro-
aktivt med att beställa artiklar och bidrag 
som redaktionen bedömer vara av intresse 
om ämnen som ligger i tiden. Jag inbillar 
mig att Polarfrontsredaktören skulle upp-
skatta ett ökat engagemang i Polarfront 
från flera medlemmar.  

Nog nu för denna gång!  

Trevlig Sommar önskar 

Svante  
 

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

 

Redaktörens spalt 
Ännu en Polarfront har nått dig bäste lä-
sare. Detta nummer innehåller inte så 
många sidor men ändå en del viktig och 
intressant information bl a om SMS ut-
veckling.  

PF 150 är det trettionionde numret i följd, 
som nuvarande redaktören har editerat. Jag 
hälsar med glädje och positiv förväntan 
ordförandens vilja att bredda redaktionen 
en del. Material till tidningen kommer of-
tast in spontant (de flesta tidigare nummer 
har fyllt 32 sidor). Men det behövs fler och 
större insatser för uppdatera en del områ-
den. T ex prognosmodeller, observationer, 
energiförsörjning, sötvatten och klimat. 
Här behövs säkert ”inside”-jobb. 

Med dessa korta ord ber redaktören att få 
instämma med ordf och önska läsekretsen 
en trevlig sommar. 

 

Lars Bergeås 

 

PS: Hör av er med bidrag till nr 151 före 
30 augusti! / DS 
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Utveckling av SMS verksamhet: 
Nu är arbetsgruppen tillsatt och mandat för gruppen beslutat 
 
Bakgrund 
I SMS budget för 2013 har satts av medel 
för att kunna genomföra en analys av SMS 
möjligheter att utvecklas och komma med 
genomförbara förslag på åtgärder för att ta 
tillvara dessa möjligheter.  
 
Styrelsen har nu beslutat tillsätta en arbets-
grupp som ska se över SMS verksamhets-
former och komma med förslag till ut-
veckling och förbättringar som skulle 
kunna leda till större utbyte, intresse och 
engagemang från medlemmarnas sida. Den 
1 november ska arbetsgruppen avlämna sin 
rapport. 
 
Mandat för arbetsgruppen 
-Arbetsgruppen ska genomföra en analys 
av i vilken utsträckning SMS verksamhet, 
såväl dess innehåll som formerna för dess 
genomförande, svarar mot medlemmarnas 
behov, intressen och möjligheter att delta i 
föreningens verksamheter. I detta ligger 
också att undersöka hur relevanta med-
lemsmötena är för olika kategorier av 
medlemmar. Föreningen omfattar såväl 
yrkesverksamma meteorologer och andra 
inom närliggande discipliner, pensionärer, 
studenter och allmänt meteorologiintres-
serade.  Dessa finns dessutom spridda över 
landet vid universiteten, vid SMHI och 
inom Försvaret. Många arbetar numera 
också i privata företag eller inom media. 
Intressena kan alltså variera ganska avse-
värt mellan dessa olika grupper. 
 
- Några nyckelfrågor att belysa är kun-
skapsbreddning-ämnesbreddning, utveck-
lingsinriktade debatter, presentation av ny 
forskning, mötesupplägg och geografisk 
fördelning (innehåll, plats, tider, social 
samvaro), forum, tillgänglighet, hemsidan 
och Polarfronts fortsatta roll och utform-
ning. Andra frågor av intresse är nya mö-
tesformer som halv- eller heldagssemina-
rier eller webcasting av föredrag. 
 

- Arbetsgruppen ska på grundval av sina 
analyser komma med förslag hur verksam-
heten och dess organisation kan utvecklas 
för att svara om mot de behov som identi-
fierats och i former som underlättar och 
stimulerar deltagande. Detta kan även in-
begripa organisatoriska frågor liksom be-
hovet av en föryngring av de aktivt verk-
samma inom föreningen liksom hur detta 
ska kunna uppnås. 
 
Arbetsgruppens sammansättning av-
speglar medlemssammansättningen. Av 
denna anledning ingår representanter för 
följande kategorier av medlemmar: 
SMHI 
Försvaret 
MIUU 
MISU 
TV/Media 
Privata sektorn 
Pensionärer 
Studenter 
 
Det betyder 8 personer varav en är sam-
mankallande. 
Arbetet ska starta så fort som möjligt. Sty-
relsen önskar en slutrapport senast den 1 
november 2013. Hela mandatet liksom ar-
betsgruppens medlemmar finns på med-
lemsdelen av SMS hemsida. 
 
Om du har idéer eller synpunkter på hur 
SMS ska utvecklas kan du kontakta någon 
av medlemmarna i arbetsgruppen direkt.  
 
Svante Bodin 
Ordförande 
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Preliminärt  höstprogram SMS 
Medlemsmöten och andra aktiviteter 
 
Så här ser ett preliminärt höstprogram ut. 
Särskild kallelse med detaljerad information 
kommer att skickas ut inför varje möte och 
information föras upp på hemsidan. 
 
1. Tid: 4 september 2013 kl.16.00-18.00 
Plats: Stockholms Universitet 
Svante Bodin talar om “Kortlivade klimat-
påverkande ämnen (SLCPs)- hur man kan 
rädda Arktis och bromsa upp den förväntade 
snabba globala uppvärmningen” 
 
2. Tid: 4 november kl. 15.00-17.30. Plats: 
SMHI, Norrköping 
Möte om konsekvenserna av tillämpningen 
det reviderade EU-direktivet om öppna of-
fentliga data på SMHIs data. Vid mötet ska 
presenteras SMHIs analys av lagen och hur 
man avser att tillämpa den liksom att några 
avnämare inbjuds ge synpunkter på vilka 
konsekvenser detta kommer att få - t.ex. vad 
betyder detta för forskningsinstitutionerna 
och för de privata vädertjänsterna? 
 
3. Tid: 26 november 2013 kl.15.00-17.00. 
Plats: MIUU, Geocentrum, Uppsala 
Presentationer av de två Moralesstipendi-
aterna Patrik Boströms, MIUU och Henrik 
Carlsons, MISU, examensarbeten. 

 
4. Tid: December 2013 eller januari  2014. 
Plats: Ev. SMHIs nya lokaler i Upplands-
Väsby 
Michael Hansson berättar om att bedriva 
Vädertjänst i Afghanistan. 
 
Dessutom planerar vi att ordna en halv dag 
om nyheterna i IPCCs rapport om klimat-
förändringarna (”IPCCs 5 Utvärderings-
rapport”) som släpps den 27 september i 
Sverige. Svenska forskare inbjuds att pre-
sentera och kommentera de nya forsknings-
rönen. Preliminärt datum för detta bredare 
arrangemang är en halvdag den 15 oktober 
2013. Plats blir Stockholm, förmodligen vid 
Stockholms Universitet. Detta möte kommer 
att rikta sig till en bredare publik än enbart 
SMS-medlemmar. Vi kan också komma att 
samarbete med någon eller några andra or-
ganisationer. Mera detaljer senare. 

Efter varje möte avser vi att servera en 
lättare måltid. 
 
Välkomna! 

Styrelsen

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

 
Polarfronts jubileum? 
I förra numret hade redaktionen plötsligt blivit 
varse att årgång 40 av Polarfront hade upp-
nåtts. Jubileumsaktiviteter (artiklar) utlovades. 
Nu visade det sig att antalet årgångar är lite 
diffust. Ungefär som elementarpartiklar, t ex 
elektroner, som inte har en bestämd plats vare 
sig i tid eller rum.  

Så här noterar Tage Andersson: 

”Tidigaste Polarfront hade förvirrande num-
rering  

1972 Polarfront, Årg. 1, nr 1, Mars, nr 2 Juni, 
nr 3 Okt, nr 4 Dec  

1974 SMS-bulletinen, Årgång 1, nr 1 Maj (nov 
1974, som jag ej hittat)  

1975 Polarfront, Årgång 2, nr 1 Apr, nr 3 Dec, 
Årgång 1, nr 2 Sep  

1976 Polarfront, Årgång 2, nr 1 Maj, nr 4 Feb, 
Årgång 3 nr 2 Okt, nr 3 Dec” 

Anders Persson skrev två artiklar med dag-
boksanteckningar om Polarfront i nr 72 och 73 
år 1992. I ett nyligt mail till redaktionen 
noterar han följande: 

”Polarfront startades som en intern tidskrift på 
SMHI, lades ner sedan den anklagats för 
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vänstervridning, återuppstod 1974 som SMS-
bulletinen tack vare Lars Olsson och sedan fick 
tillbaka sitt ursprungliga namn 1975. 

Varför fick den inte behålla namnet ”SMS-
Bulletinen”? Det var den från USA just an-
lände Lars Olssons idé och myntades efter 
hans favoritorgan ”AMS Bulletinen”. Men läs-
arna, i synnerhet militärerna, tyckte att det 
luktade "vänster" genom att alltför mycket på-
minna om en annan ”bulletin” nämligen ”Viet-
nambulletinen”. 

Så den fick tillbaka sitt första namn från 1972, 
vilket, militära underrättelsetjänsten ovetande, 

faktiskt var inspirerat av den strax innan 
(1971) startade vänstertidningen ”Folket i 
Bild/Kulturfront”. 

Gustav Scheutz har skrivit några minnen och 
hittat en gammal verksamhetsberättelse, en av 
de allra första, och som vi tycker passar bra in i 
detta nummer av Polarfront. 

Om någon läsare kommer på något att berätta 
med anknytning till att tidningen fyller (unge-
fär) 40 år, så är detta mycket välkommet för 
publicering i kommande nummer. 

Red 

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

 
NÅGRA MINNEN 
 Gustav Scheutz 

Nyligen plockade jag ur ett skåp hemma och 
fann då en verksamhetsberättelse från SMS 
begynnelse. Man blir imponerad av de många 
föredragsämnena och engagemanget som 
fanns. ÖD som senare blev generaldirektören 
Alf Nyberg deltog rätt ofta i träffarna och ef-
tersitsen med diskussioner. Han var också med 
på årsmötena. Mötena hölls vid den tiden i 
SMHI:s lärosal 1 och ibland i Flygvapnets 
föreläsningssal. Deltagarantalet var i medeltal 
25.  

Samtidigt hittade jag en uppsatsbok från första 
året i realskolan. Här följer några utdrag ur 
"Mitt framtidsmål" från 13/3 1949. Jag hade 
från barndomen en önskan att bli lantbrevbär-
are. Efterhand har dessa planer ändrats till ett 
yrke som har med vädret att göra, nämligen 
meteorologens. Ända sedan barndomen har jag 
haft intresse för vädrets omslag och hemlighet-
er. Meteorologin har jag nu nästan bestämt 
som mitt framtidsmål även om professors- och 
läraryrket emellanåt föresvävat mig. Jag brukar 
alltid höra på C. J. Östmans rapport över 
vädret i slutet av varje månad. Emellanåt bruk-
ar jag rita kartor över vädret i Europa efter vä-
derleksrapporten. På dessa utmärker jag låg- 
och högtryckens läge och pilar för varma och 
kalla luftströmmar. Av dessa kan jag räkna ut 
hur vädret skall bli de närmaste två dagarna. 
När jag har flera sådana kartor kan jag se hur 
lufttrycken förflyttar sig över Europa. För en 
vecka sedan köpte jag en bok av H. J. Flecht-

ner, en finsk författare. I denna står praktiskt 
taget allt som rör meteorologin. Man kan vara 
meteorolog vid SMHI i Stockholm och det är 
vad jag närmast tänkt. På SMHI får en del rita 
väderlekskartor, andra tar emot väderuppgifter, 
andra åter göra prognoser och någon läser rap-
porter i radion. Barndomsdrömmar kan ändras 
men viktigt för att få dem uppfyllda är att man 
arbetar flitigt och för ett bestämt mål. På grund 
av grammatikfel blev betyget bara Ba.    
 
När jag var kassör för SMS under delar av 70- 
och 80-talen hade jag särskilt kontakt med 
Vera Melder som var en duktig distributör av 
Polarfront till de över 300 prenumeranterna. 
Före varje utskick kontaktade hon mig för att 
medlemmarna skulle få sin tidning till rätt 
adress. Viktigt var ju också att medlemmarna 
betalt sin avgift. När jag något år förlagt några 
inbetalningsavier och sedan påmint veder-
börande fick jag träffa några förgrymmade 
SMS:are, bland andra Bengt Ahlström och re-
visorn Karl-Otto som påpekade att de minsann 
betalt. Tack vare Veras plikttrogna frivilliga 
arbete fungerade det annars bra. Jag fick höra 
att hon en gång haft sällskap av C. J. Östman 
till Bjärehalvön, han hade sin stuga i Torekov. 
Då fick jag veta att hon tillbringat sina somrar i 
Stora Hult i en stuga som jag gått förbi många 
gånger under barndomssomrarna där.    



Polarfront nr 150 juni 2013 
 

 7

Gammal verksamhetsberättelse från SMS 
 

Material från Gustav Scheutz 
 
Gustav sände ett brev till redaktionen och skrev bl a följande: 

”När jag plockade ur ett skåp hittade jag i går en gammal verksamhetsberättelse 1960- 61 från SMS. 
Det är väl troligen den andra i ordningen, eventuellt fanns det en före. Jag har pusslat ihop den lite vid 
kopieringen. Det kan ju vara roligt att i jubileumsnumret se hur flitig föreningen var på den tiden.” 
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Vad gör bra prognosmeteorologer? II 
 
I förra numret utlovade jag ett fempunkts-
program för att förbättra olika typer av me-
teorologiska riskprognoser:  
 
1. Hur motverka överdriven prognostisk 
självsäkerhet? 
Inte bara meteorologer, utan människor i 
allmänhet, är alldeles för självsäkra och un-
derskattar sin egen osäkerhet. Verifikations-
statistik visar och har i alla tider visat att när 
meteorologer säger att det ”säkert” blir regn, 
så slår det bara in i 80-85 % av fallen. Detta 
avspeglar sig i sannolikhetsprognoserna där 
tillförlitlighetslinjen lutar mindre än 45 gra-
der i tillförlitlighetsdiagrammet, dvs 10 % 
risk åtföljs av regn i 20 % av fallen, 90 % 
risk i 75 % av fallen. En lämplig övning är 
att visa en handfull fall där prognosen verkar 
100 % given, bara för att sedan ge något helt 
annat utfall. Den 20-22 juni 1944 är ett av de 
bästa exemplen där ett ”garanterat” högtryck 
snabbt omvandlades till en storm med or-
kanbyar. 
 
2. Att se regelbundenheter i helt slumpvisa 
meteorologiska förlopp? 
Ett alltför vanligt misstag är att se regelbun-
denheter, samband och mönster i alltför lite 
data. När jag på 90-talet reste till ECMWF:s 
medlemsländer fick jag ofta höra att model-
len ”systematiskt” över- eller underskattade 
något. Det var nog sant, men det hade bara 
visat sig de senaste två veckorna! Men även 
när dataunderlaget är gott kan den sk. ”re-
gression to the mean” effekten ge sken av 
systematiska fel, t.ex. skenbara modelldrif-
ter. Också uttolkningen av de sista 5-6 dyg-
nen i 15-dagsepsgrammen måste ske under 
beaktande av ”regression to the mean” ef-
fekten. 
 
3. Hur bestämma risker/sannolikheter? 
Jovisst, vi har EPS. Men det finns fler än ett 
system. Dessutom har en del institut sanno-
likheter från statistiska tolkningar (MOS). 
De deterministiska prognoserna bildar till-
sammans en slags ”mini-ensemble” som 
man gör klokt att ta hänsyn till. Sedan kan 

diverse psykologiska fällor vilseleda meteo-
rologen. ”Haloeffekten” gör att han/hon 
kanske övervärderar ECMWF:s prognos? 
”Tillgänglighetseffekten” gör att åskprogno-
ser utfärdade kvällen innan ofta är bättre än 
de från samma morgon. Den ordningsföljd 
som observations- och prognosmaterialet 
kommer in kan påverka hur det bedöms. 
Många missförstånd kretsar kring de ”hopp-
iga” prognoserna. Dessa anses alltid mindre 
säkra än de ”stadiga”. Men verifikationer 
visar att så inte är fallet eftersom bristen på 
autokorrelation kompenserar minskad 
träffsäkerhet. 
 
4. Hur kommunicera risker/sannolikheter? 
Om detta har det skrivits mycket. Det av-
görande steget är att erkänna osäkerhet 
överhuvudtaget, kvalitativt. Vilket kvanti-
tativt mått man sedan använder är sekundärt. 
Osäkerheten bör uttryckas aktivt, som om 
man ändå har kontroll över utvecklingen. 
Jämförelser med klimatet är ofta effektivt 
och här är ECMWF:s EFI index till stor 
nytta. I st f 10 % risk för åska säger man ”20 
gånger troligare än normalt”. Man kan också 
utnyttja ”framing” effekten: i st f att säga 
10 % risk för åska i Uppsala säger man 60 % 
risk för åska någonstans i Uppland. 
 
5. Hur fatta bästa besluten ur meteorolo-
giska riskbedömningar/sannolikheter? 
En första lärdom man kan dra är att den 
”cost-loss” modell som cirkulerat i meteo-
rologiska kretsar i 30 år måste uppgraderas. 
Enligt den ska man vidta skyddsåtgärder om 
risken för skador > cost/loss (i någon va-
luta). Men enligt samma modell ska man i 
valet mellan att 1. delta i ett gratislotteri med 
80 % chans att vinna 10 000 kronor eller 2. 
få 7 000 direkt, välja det förra, dvs 1. Men 
vem gör det? Även en professor i matema-
tisk statistik skulle välja det senare – om han 
inte var miljardär redan. 
 
Anders Persson 
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“Coriolisspåret” – en skröna 
 
Den 3 maj 1999 blev jag inkallad till högste 
chefen för ECMWF: mitt kontrakt, som gick 
ut 2000, skulle inte förlängas. Detta kom som 
en mycket stor överraskning och det uppstod 
genast rykten om anledningen. Här är en av 
dem: 
 
Någon gång 1996 började jag forska i corio-
liseffekten, hjälp bla. av Jean Pierre Javelle, 
en av redaktörerna för den franskspråkiga 
tidskriften ”La Météorologie”. När det visade 
sig att jag kommit på en del nya saker väck-
tes idén att skriva om det i hans tidning. Jag 
satte ihop en artikel som översattes av 
François Bouttier, en kollega på ECMWF. 
 
All medarbetarskap i en extern organisation 
av någon anställda på ECMWF måste god-
kännas av ledningen. Chefen för den opera-
tiva avdelningen, Massimo Capaldo, reage-
rade surt när han skulle godkänna min corio-
lisartikel:  - Varför besvära fransmännen med 
sådana här triviala saker?? 
 
Den som tror att corioliseffekten är ”trivial” 
begriper den nog inte tänkte jag, men det 
kunde jag inte säga: - Jo, men det är på ”La 
Météorologies” eget initiativ som jag skrivit 
artikeln! Då gick det bra. 
 
Det fanns inte så många att diskutera med på 
ECMWF om corioliseffekten, så för att få lite 
”feedback” skickade jag in det engelska rå-
manuset till ”Bulletin of the American Mete-
orological Society” (BAMS). Jag utgick från 
att min hädiska artikel skulle bli rufsad, men 
det var spännande att se med vilka argument.  
 
Men här gick min plan i spillror ty artikeln 
blev accepterad! Nu var jag i knipa ty jag 
hade ju fått tillstånd bara att publicera i 
Frankrike, inte i USA. Och dessutom hade en 
tidskrift som BAMS 100 gånger mer genom-
slagskraft än den franska! 
 
Så när BAMS publicerade artikeln i juli 
1998, ett par månader före ”La Météorolo-
gie” tog det hus i helsike i det franska meteo-
rologiska etablissemanget, berättade Jean-
Pierre. Men han lyckades hjälpligt lugna ner 
dem, kanske genom att påpeka att det var PR 
för en fransk vetenskapsman. 

 
BAMS-artiklen ledde till att jag på hösten 
1998 inbjöds hålla föredrag i Reading och 
Oxford. I publiken på det sistnämnda stället 
fanns en mycket känd brittisk världsauktori-
tet på dynamiken hos roterande vätskor, 
Raymond Hide. Han ”rubbished” innehållet i 
mitt föredrag och lär närhelst tillfälle gavs, 
berättades det mig, förklara att ”AP är 
galen”. 
 
I den tron att man lugnat ner sig i Frankrike 
skickade jag samma höst in en uppföljande 
artikel till ”La Météorologie” med rättelser 
och tillägg. Bla. förklarade jag varför det var 
fel, som jag skrivit, att precessionen i en 
Foucaultpendel beror på att svängningsplanet 
ställt in sig på en viss fixstjärna. Det skulle 
ge en period på 23t56m överallt på jorden, 
medan den egentligen var proportionell mot 
1/sin(lat), vilket t.ex. i Paris ger 30 timmar. 
 
Men det hade inte alls lugnat ner sig. Jag fick 
artikeln refuserad med temperamentsfulla 
kommentarer som visade att de inte ens för-
stått min egen självkritik. Som bevis för att 
jag hade fel om Foucaultpendeln citerade de 
Foucaults egen förklaring från 1851 (vilken 
var fel). 
 
Jag skrev tillbaka i affekt och visade på deras 
häpnadsväckande okunnighet. Det gjorde inte 
saken bättre. Det hela handlade ju ytterst om 
politik och prestige. 
 
När det senare på hösten 1998 blev känt att 
min italienske chef skulle ersättas med en 
fransman från deras ”etablissement” så blev 
jag verkligen orolig. Och inte utan anledning 
som det kom att visa sig.  
 
Anders Persson 
 
PS: Tio år senare stötte jag ihop med Ray-
mond Hide: - Jag är lessen, sade han, du hade 
ju rätt med corioliseffekten.  

Jag tröstade honom: -Hade jag stannat på 
ECMWF hade jag fått min hjärtinfarkt senare 
och varit död nu. Så du räddade mitt liv! 



Polarfront nr 150 juni 2013 

 

  10

Karin Jonssons CM-föreläsning vid SMS årsmöte 13 februari 2013 
 
I samband med SMS årsmöte i Norrköping 
höll Karin Jonsson sin föreläsning som Chris-
ter Moralesstipendiat. Föreläsningen var ge-
nom vänligt tillmötesgående från SMHI en del 
av SMHI:s interna seminarier. Karin kunde 
glädja sig åt hela 22 st intresserade åhörare. 
Detta var tredje gången gillt för att få till 
Karins föreläsning. Senaste försöket var i sam-
band med SMS julmöte i Uppsala 5 december 
2012, då hela mötet fick inställas eftersom det 
blev ett omfattande snöoväder då. 

Karin fick sitt CM-stipendium för sitt exa-
mensarbete “Sea-salt emissions in Global Cli-
mate models” för 2012. Och det var detta hon 
nu redovisade. 

Examensarbetet handlar om hur väl globala 
klimatmodeller förmår att beskriva och nyttja 
den utfällning av saltpartiklar för bildande av 
kondensationskärnor som de globala klimat-
modellerna måste ha som del av sin funktiona-
litet. Dessa kondensationskärnor fälls ut som 
saltpartiklar i samband med kusternas och oce-
anernas brytande vågkammar och vandrar se-
dan vidare upp i atmosfären för att utgöra 
grunden för nederbördsbildningen. 

 
Karin Jonsson föreläser om marina aerosoler i 
klimatmodeller vid SMS årsmöte 13 februari 

Marina aerosoler, dvs partiklar som svävar i 
luften, finns i gränsskiktet vid havet. Största 
andelen seaspray finns nära de brytande våg-

kammarna, där luftbubblor ständigt bildas och 
spricker för att med hjälp av de sönderfallande 
kanterna skicka upp en liten vattendroppe med 
saltkärna, en s k jetstråle. De små saltpartiklar 
som därvid lösgör sig ur vattnet består huvud-
sakligen av Natriumklorid, Kaliumklorid, Kal-
ciumsulfat och Ammoniumsulfat. 

Man har försökt att parametrisera denna bild-
ningsprocess, t ex Mårtensson m fl 2003 och 
Clarke m fl 2006. 

Karin har nyttjat dessa parametriseringar vid 
tre områden: ett område i mellersta Stilla Ha-
vet, ett område i nordöstra Atlanten, och slutli-
gen ett i Tasmanska havet sydväst om Austra-
lien. Vindhastigheten har hämtats från satellit-
data via Quickscat. Dessutom finns det mätse-
rier av salthalten för två av de tre områdena, 
nordöstra Atlanten och Tasmanska havet. Om-
rådena skiljer sig också på så sätt att området i 
Stilla havet har signifikant lägre vindhastighe-
ter än övriga två valda områden. Det har gått 
att få fram observationsdata för var 30:e minut. 
Därefter har Karin interpolerat fram observa-
tionsdata till de tidpunkter som finns i klimat-
modellerna. Den stora mängden värden finns 
för två sommarmånader i respektive område. 

Utvärderingen visade att Mårtenssons parame-
trisering gav större värden än Clarke’s för 
Nordatlanten och Tasmanska havet. Parametri-
seringarna gav ganska lika resultat för området 
i Stilla Havet, där också vindhastigheten var 
betydligt lägre. 

De slutsatser Karin kunde dra efter sin under-
sökning var att: 
1. Aerosolproduktionen är definitivt vindbero-
ende. 
2. Det är stora årstidsskillnader i respektive 
område. 
3. Modellernas tidsupplösning är mindre 
viktig. 
4. Aerosolproduktionen är även temperaturbe-
roende. 
5. Det är viktigt att man anpassar sitt parame-
terval efter området. 

 

Peter Hjelm 
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Några av sandstrandens märkvärdigheter 
 

av Jan O. Mattsson  
 

Rubriken avser de småformer och mönster 
som stundom kan beskådas på en sand-
strand och vilka är verk av vind, vågor, 
strömmande vatten, regndroppar mm. Jag 
har i denna tidskrift tidigare beskrivit så-
dana former (Mattsson, 2010 och 2011) 
ävensom i en bok (Mattsson, 2012). För 
den här aktuella artikeln har jag valt ut 
några dekorativa småformer som vid 
mycket speciella betingelser pryder sand-
stranden. Med undantag för motivet i 
fig. 6, som är från Falsterbo, har motiven 

hämtats från närbelägna Ljunghusens ös-
tersjöstrand. 

De tre första bilderna är från februari 2013. 
Fig. 1 visar en tjälad, ställvis snötäckt och 
isbelagd sandstrand. Nedisningen har till-
fälligt dämpat vågornas och vindens form-
danande verksamhet på strandbredden 
utom i en smal remsa i svallzonen (områ-
det med vågornas upp- respektive nedsvall) 
nära strandlinjen. Här har vågorna eroderat 
fram ett markant strandhak, här och där 
garnerat med drivor av gaffeltång. 

 
Fig. 1. Vinterbild mot SW av östersjöstranden i Ljunghusen, Falsterbonäset. 2013-02-12 17:21.  
            Svag vind från SE, halvklart, omkring 0 grader. 
 

Utefter vissa sträckor innanför strandhaket 
har vågorna (från vänster i fig. 2) stänkt 
över vatten, möjligen som skum, vilket se-

dan frusit i ett mönster av utdragna isstråk. 
Längre in mot strandbredden blir mönstret 
polygonlikt. Pennans längd är 14 cm.
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  Fig. 2. Isstråk på frusen sandbädd nära strandlinjen. Till höger antydan till polygonmönster.  
             2013-02-12 18:18. Väder se fig. 1. Pennans längd är 14 cm. 
 
I den tredje vinterbilden (fig. 3) har den 
frusna sanden med tillhörande pålagrad is 
bildat en vacker bård i ett filigranliknande 

mönster. Polygonmönstret har här frilagts i 
dekorativa formationer. 

     
Fig. 3. Vågor och temperatur strax över fryspunkten har förvandlat ett polygonmönster till en frilig-
gande, filigranliknande bård som pryder strandhaket närmast strandlinjen. 2013-02-08 10:36. Måttlig 
vind från NE, mulet, temperatur strax över fryspunkten. 
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På sandstranden ser man ofta områden som 
är krusade i små vågliknande bildningar, 
ripplar (eng. ripples). De förekommer uppe 
i torra vindutsatta sandytor på strandbred-

den och i de aktiva dynernas blottade 
sandytor. De är här anordnade tvärs vin-
dens riktning och är i tvärsnitt asymmet-
riska. Dessa är s.k. vindripplar (fig. 4). 

 
Fig. 4. Vackert utbildade vindripplar efter en blåsig period. Den formskapande vinden kom från väns-
ter. Ljunghusen 2011-10-22 16:30. Svag till måttlig vind från W, klart, sol. 

Vindripplar bildas genom samverkan mel-
lan sand och vind. En plan sandyta uppvi-
sar alltid små, slumpvis förekommande 
ojämnheter. Dessa kan exempelvis ha or-
sakats av att flera sandkorn tillfälligt råkat 
förflyttas ut från ett smärre område än det 
antal sandkorn som tillförts detta. Följden 
av denna nettoförlust är alltså att en liten 
sänka uppkommer i sandytan. Sådana små 
deformationer kan förstärkas vid sanddrev, 
då sandkornens hoppande förflyttning 
framåt leder till att vissa områden i sand-
ytan berövas sandkorn och andra områden 
berikas med sådana. Processen är dock 
mera komplicerad än så och i några avse-
enden ännu inte helt utredd. 

   Vindripplar liksom strandens andra rip-
pelformer, våg- och strömripplar, är vackra 

inslag i sandstrandens rika utbud av små-
former och väl värda ett studium. Det kan 
t.ex. vara speciellt intressant att följa vind-
ripplarnas vandring framåt i vindens rikt-
ning och studera deras beteende, då de 
möter ett hinder på stranden, t.ex. en sten 
eller en växt eller då de når ett område med 
avvikande mikrotopografi, t.ex. den slut-
tande ytan hos en sanddyn. 

Om man besöker en sandstrand under eller 
strax efter en period med blåsigt väder, kan 
man knappast undgå att lägga märke till att 
en stor mängd småstenar och andra smärre 
föremål på sandytan intagit ett karakteris-
tiskt lutande läge med översidan stjälpt 
mot vindriktningen. Oftast finner man dem 
utströdda på plana, halvtorra ytor, där de 
stödda på främre delarna av sina sandfun-
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dament lutar mot vindriktningen. Sandfun-
damenten, som vindskyddats av hindren, är 
vad som finns kvar av den i övrigt vindav-
blåsta och därigenom sänkta sandytan 

(fig. 5). Mikrotopografin kring hindret 
framträder tydligt i bilden genom de höjd-
kurvliknande markeringar som bildats vid 
avblåsningen av den skiktade sandbädden.

 

 
Fig. 5. Sandfundament i anslutning till ett hinder för vinden (stenen) och lätt urskiljbart genom "höjd-
kurvor". Ljunghusen 2011-09-13 16:51. Hård vind från W, halvklart, svag sol. 

Till sandstrandens mera sällsynta och säll-
samma småformer hör de svampformade 
sandstoderna. Dessa består av fuktig, 
stundom tjälad sand och står uppresta över 

omgivande, relativt plana sandområden. 
De är som regel enkla till sin byggnad men 
kan också utgöra komplexa konstruktioner 
(fig. 6). 

 

   

Fig. 6. Tjälade sandsvampar av komplex 
konstruktion med överbyggnader och utskott. 
Stranden nedanför Falsterbohus 1969-03-16. 
Vind från E (från vänster i bilden) med en 
medelhastighet strax över 20 m/s och kraftigt 
sanddrev. Lufttemperatur 0 grader C. 
Kammens längd 15 cm. 
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Sandsvamparna och liknande, mera enkla 
sandstoder kan förklaras av att vattenflödet 
i sand vid låg grad av infiltration sker via 
ett antal kanaler eller brunnar i sanden. 
Dessa framträder som små runda, fuktiga 
fläckar i markytan. Vid hård vind blåser 
den torra sanden bort och brunnarna fram-
träder som sandstoder. Om den fuktiga, 
stundom tjälade sanden är mera utbredd i 
markytan, kan sandstoderna vid sällsynta 
tillfällen krönas av skivformade "flak". 
Sandsvamparna kan alltså sägas vara pro-
dukter av ställvis hög, nederbördsbetingad 
markfuktighet, hård vind och låg tempera-
tur. 

   Svallrevlar kallas de elegant formade 
sandanhopningar som vågorna bygger upp 
strax intill strandlinjen. De är låga bild-
ningar som ofta överspolas av inkom-
mande vågor. Vågvattnet, som sköljer över 
revlarna, kan på dessas läsidor ge upphov 
till säregna småformer. I fig. 7 visas några 
sådana dräneringsspår som vittnar om och 
betingas av upptagning, förflyttning och 
deposition av stora sandmängder. Spåren 
erinrar om s.k. flätfloder, alltså floder som 
på grund av mycket stor sedimentlast för-
grenar sig i allt finare flöden, men vilka 
också förenas i ständigt förändrade möns-
ter.

 

 
Fig. 7. Flätflodliknande dräneringsspår på insidan av en svallrevel. Ljunghusen 2011-04-11 16:50. 
Svag vind, klart, sol. 

Fig. 8 (sid 20) är en vy åt nordost över 
ljunghusenstranden. Det strömmande vatt-
net i förgrunden kommer från ett dagvat-
tenutflöde från ett i sanden nergrävt rör 
med mynningen strax utanför bildens 
vänstra kant. Flödet har blivit starkt me-
andrande med kraftig strömning, erosion 
och branta "stränder" i ytterkurvorna och 
svagare strömning, ackumulation och 
"sandbankar" i innerkurvorna. Översköl-

jande vågor, indikerade av ålgräset i för-
grunden, kan dock i vissa lägen ha bidragit 
till sidornas branthet. Det kraftiga flödet i 
bortre ytterkurvan indikeras av markanta 
strömripplar. I flödets möte med svallzo-
nen nära strandlinjen förekom en delta-
skapande sandavsättning. 

Fortsättning på sid 20  
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Vårmöte med SMS Syd 
refererat av Jan O. Mattsson 
 
Fredagen den 3 maj 2013 träffades ett drygt 
tjugotal SMS-are på Geocentrum i Lund för att 
ta del av ett program med följande inslag: 

Svensk militär vädertjänst i Afghanistan. 
Michael Hansson. 
Ny meteorologutbildning. Krister Bengtsson. 
Sandstrandens mikrovärld. Jan O. Mattsson. 

Michael med hemvist i Försvarsmaktens me-
teorologi- och oceanograficentrum 
(METOCC) i Enköping inledde sin föreläsning 
med att nämna att svensk militär närvaro i Af-
ghanistan också innefattar vädertjänst. Denna 
servar främst de svenska operationerna i om-
rådet kring basen i Mazar-e-Sharif i norra de-
len av landet, i synnerhet helikopterverksam-
heten. Michael basade som ensam svensk me-
teorolog för väderstationen vid Mazar-e-Sha-
rif:s internationella flygplats belägen strax ös-
ter om staden. Utöver den ordinarie mark-
tjänsten, som särskilt innefattade prognosverk-
samhet, studerade han det regionala och lo-
kala, ofta starkt topografipåverkade vädret ge-
nom direkta iakttagelser från helikopter.  

Vi fick också medelst översiktskartor, tabeller 
och flyg- och satellitbilder ta del av landets 
geografi. Trots nästan total avsaknad av träd 
var det ett vackert land som trädde fram med 
omfattande bergsområden och torra ökenslät-
ter. Klimatet med sin typiska fastlandskaraktär 
uppvisar i den aktuella regionen för varmaste 
månaden, juli, en maximumtemperatur ofta 
överstigande +40 grader C. Den starkt tempe-
raturavhängiga relativa luftfuktigheten uppgår 
då till omkring 10 %. Områdets sparsamma 
nederbörd kommer vanligen under vintern och 
framför allt våren. Vintervädret är förhållan-
devis enahanda med stratus och dimma. Som-
maren är meteorologiskt mera händelserik med 
bl.a. besvärliga stoftstormar. Under vintern 
dominerar vindar från N-NE och under som-
maren vindar från den västliga sektorn. Lokal 
termisk vind i kombination med monsunvin-
darna kommer här till synes. 

   Landets yta är ca 1,5 gånger Sveriges och 
invånartalet 32 miljoner. På detta väldiga om-
råde finns endast 3 à 4 officiella väder- och 
klimatstationer. Den odlingsbara marken utgör 

endast ca 10 % av totala arealen. Största in-
komstkällan är tyvärr fortfarande opium, vil-
ken motsvarar 50 % av BNP. Man strävar 
dock numera att ersätta opiumvallmoodling-
arna med odling av saffranskrokus. 

   Det svenska operationsområdet är den rela-
tivt sett lugna slättregionen kring Mazar-e-
Sharif. Området sträcker sig något mer än 25 
mil i öst-västlig riktning och är något kortare i 
nord-sydligt omfång. Vissa dalgångar i den 
mera bergrika södra delen av området kan 
dock vara farliga att vistas i på grund av 
närvaron av insatsfientliga grupperingar. 

   Våra och övriga länders insatser i landet är 
sanktionerade av FN och vi är inbjudna av Af-
ghanistans regering, också om det i realiteten 
är krigsherrar och klanledare som styr landet. 

   Michael beskrev sedan några specifika lo-
kala väderfenomen samt livet på stationen och 
basen. Topografin synes vara av stor betydelse 
för vädret i området. I dalgångarna uppträder 
ofta dimma och stratus vilket kan försvåra 
flygningarna. Sonderingar kunde också påvisa 
markinversion i dalbottnarna. Michaels lokala 
moln- och dimprognoser kom här till stor 
nytta, bl.a. i samband med hämtning av skadad 
person i en dalgång söder om stationen nära 
gränsen till Pakistan. I det dagliga arbetet hade 
Michael goda kontakter med de tyska kolle-
gerna med vilka han ofta utbytte data och erfa-
renhet. 

   I operationsområdets västnordvästliga del 
finns en stor sjö som varje sommar praktiskt 
taget torkar helt ut. Området blir då en stoft-
källa som bidrar till svåra stoftsituationer i 
Mazar-e-Sharif och omgivande ökentrakter 
med siktproblem för helikopterverksamheten. 
Den starka värmen på sommaren kan också 
begränsa användandet av helikoptrarna. 

   Vi fick i en film också följa med på en heli-
kopterfärd till Baghland-dalen. För att undvika 
att träffas av eventuell beskjutning från mar-
ken framfördes helikoptern i hög fart och på 
låg höjd, gärna under bergskrönnivån. 

   Michaels station förfogade bl.a. över en 
avancerad utrustning med molnbasgivare, 
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siktmätare, vindriktnings- och vindhastighets-
mätare mm, vilken kom väl till pass vid stoft-
prognoserna. Det stoft som går i suspension 
var så fint att det lyfts redan vid vindhastighe-
ten 7 m/s, mätt på standardhöjden 10 m. 
Stoftmolnen hade haboob-karaktär med hög, 
brant framsida och plötsliga turbulenta vind-
ändringar. Arbetet vid stationen, hyggligt 
skyddad genom att vara inrymd i en stor con-
tainer, bestod också i att tolka information, 
bl.a. satellitdata, från flera terminaler, ta del av 
väderdata från Iran, som har ett mera utbyggt 
stationsnät, samt att medverka i ett antal väder-
flygningar. 

Alla hantverkare, all städpersonal, buss- och 
lastbilsförare på basen rekryteras lokalt, främst 
från den närbelägna staden Mazar-e Sharif. De 
två helikoptrar som fanns för utnyttjande var 
utrustade med facklor att vid behov släppas ut 
för att villa bort värmesökande robotar. Nor-
malt fanns sex personer ombord, bl.a. en 
läkare, en sjuksköterska, uppdragsspecialister 
och piloter. Stoften i luften sommartid sliter 
hårt på rotorer och andra delar av helikopt-
rarna. Uppdraget som meteorolog vid de 
svenska styrkorna i Afghanistan inleddes i 
Sverige och på plats med en rejäl utbildning 
och praktik (6-7 veckor). 

   Michaels mycket intressanta och uppskattade 
föreläsning avslutades med en förnämlig bild-
visning från uppdraget samt med frågor och 
diskussion bekräftande de närvarandes upp-
skattning. 

 
Efter fikapausen tog Krister, SMHI Norrkö-
ping, vid och berättade om den nya meteoro-
logutbildning som börjar utformas vid Lunds 
universitet. Krister har fungerat som SMHI:s 
kontaktperson och varit behjälplig vid plane-
ringen av denna nya verksamhet. Bakgrunden 
är följande: 

Lunds universitet avbröt samarbetet med Kö-
penhamns universitet kring meteorologutbild-
ningen för att det blev för dyrt. Danmark har 
nämligen infört studieavgifter för enstaka kur-
ser. Naturvetenskapliga fakulteten och Fysiska 
institutionen vid Lunds universitet fick stå för 
notan när svenska studenter läste meteorologi-
kurserna vid Köpenhamns universitet. 

Nu har man istället letat fram rätt kompetens 
för att med bibehållen kvalitet fortsätta utbild-
ningen på hemmaplan. De nya planerna inne-
fattar också ett ökat samarbete med SMHI och 
troligen också ett fortsatt sådant med DMI, där 
utbildningens praktiska kurser genomförs just 
nu. 

   Intresset är mycket stort bland lundastuden-
terna att utbilda sig till meteorologer. Detta 
gäller inte minst för kvinnliga studenter, som 
ser den skånska TV-meteorologen Elin Rekke, 
som sin idol. Meteorologins mediala belysning 
och ett ökat intresse i samhället för klimat och 
miljö i övrigt har troligen också bidragit till 
det ökade intresset för denna utbildning. Just 
nu i Lund finns det ca 30 meteorologstudenter 
och totalt i landet drygt 50 st. I Köpenhamn är 
av någon anledning intresset för meteorologut-
bildning mera dämpat. 

Den generella utbildningsgången till prognos-
meteorolog har förändrats flera gånger. Under 
2000-talet har denna innefattat Master-utbild-
ning jämte praktisk kurs (PMU). Numera är 
utbildningsgången 3-årig Kandidat-examen 
jämte praktisk kurs och med möjlighet att 
komplettera till Master. Sedan starten i Lund 
för prognosmeteorologutbildningen var Mas-
ter-studierna förlagda till Lund/Köpenhamn 
jämte en praktisk kurs på DMI. Numera för-
läggs alltså hela utbildningen med undantag 
för den praktiska kursen till Lunds universitet. 
Masterutbildningen kan koncentreras till kli-
matologi, naturgeografi eller fysik. 

Den treåriga utbildningen till prognosmeteo-
rolog i Lund fördelar sig ämnesmässigt så-
lunda: Termin 1 fysik, termin 2 matematik, 
termin 3 fysik, termin 4 och 5 meteorologi och 
termin 6 fysik och kandidatarbete. Eventuell 
masterutbildning följer sedan. Meteorologi-
terminerna 4 och 5 ägnas fluiddynamik, dy-
namisk meteorologi, synoptisk/mesoskalig 
meteorologi samt atmosfärkemi och –fysik. 
Termin 5 inkluderar också praktikkursen på 
DMI. 

Utbildningen skall vara infasad i systemet år 
2014. 

Meteorologutbildningen i Lund öppnar upp 
för ett ämnesövergripande samarbete mellan 
fysiska institutionen och institutionen för 
naturgeografi och ekosystemvetenskap.    
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Krister förmedlade också en personalprognos 
för SMHI. Att göra en sådan prognos får dock 
enligt Krister anses vara svårare än att förut-
säga väder. Antalet anställda på SMHI var i 
december 2012 663 personer. Av dessa var 
12 % prognosmeteorologer. Under perioden 
2008-2012 har 34 nya prognosmeteorologer 
samt 28 nya naturvetare/ingenjörer anställts. 
2008-2011 var en intensiv nyanställningspe-
riod, medan viss minskning förekom 2012. 
Framöver kan troligen förväntas något färre 
nyanställningar men väldigt många vikariat 
(föräldraledigheter). Vikariat är ofta god ”in-
körsport” till fast anställning. 

   Krister avslutade sin presentation med att 
förmedla ECMWF:s säsongsprognoser (juni-
augusti) avseende temperatur och nederbörd, 
vilka för vårt land förebådade en sval sommar 
(speciellt vid kusterna pga av det för årstiden 
kalla havsvattnet) med dominans av sydvästlig 
strömning och lågtryckspassager. Krister vi-
sade vidare en högupplöst prognosbild (2,5 x 
2,5 km) över Norden med angränsande land- 
och havsområden. Bilden, som visade moln-

förhållandena, baseras på den nya SMHI-mo-
dellen Arome och har genom sin höga upplös-
ning närmast satellitbildkaraktär. 

   Under och efter Kristers föreläsning ställdes 
många frågor från åhörarna vittnande om stort 
intresse för den nya meteorologutbildningen 
och för den utmärkta presentationen av denna. 

 
   SMS Syd-mötet avslutades med att referens-
författaren kortfattat och med bilders hjälp 
presenterade några av sandstrandens många 
småformer och mönster samt redogjorde för 
vind-, våg-, temperatur- eller strömbetingade 
processer varmed företeelserna danats och ut-
vecklats. Min bok i ämnet, Strandens lilla 
värld. Om småformer, mönster och processer 
på en sandstrand, skickades också runt. För 
vidare information om ämnet ber jag få hän-
visa till en uppsats om några av sandstrandens 
märkvärdigheter publicerad i detta nr av Polar-
front samt till några artiklar i hithörande ämne 
i Polarfront 37, nr 140 (2010) och 38 nr 145 
(2011). 

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

 
European Meteorological Society (EMS): 
  
Vad är EMS? 
EMS är en intresseförening av organisatio-
ner vars medlemmar består av nationella 
meteorologiska sällskap, nationella väder-
tjänster, organisationer och företag verk-
samma inom meteorologin. Målet är att öka 
förståelsen, användning och nyttan av mete-
orologi och klimatologi i Europa. EMS ska 
representera ett forum för att sprida infor-
mation och underlätta diskussioner om saker 
rörande meteorologi, hydrologi, oceanografi, 
observationer och klimatsystemet. Fokus är 
att stödja vetenskapligt utbyte inom en euro-
peisk kontext.  
 
EMS-medlemskap 
Som de flesta kanske vet är SMS medlem i 
EMS. Det kostar ca 1 € per medlem och är 
väl värt pengarna tycker jag.  Om man räk-
nar ihop alla medlemmar av de nationella 
meteorologiska sällskapen har EMS idag 

över 10 000 medlemmar. I tillägg finns det 
tiotals så kallade ”associate members” som 
t.ex. ECMWF och Kipp & Zonen. 
 
EMS-årsmöten 
Alla medlemmar i SMS får billigare konfe-
rensavgift på EMS sina årsmöten, växelvis 
European Conference on Applications of 
Meteorology (ECAM) och European Con-
ference on Applied Climatology (ECAM). 
Konferenserna har ca 700 deltagare och 
håller hög standard. Själv tycker jag att man 
får en bra och övergripande bild över vad 
som sker i den meteorologiska forsknings-
världen och på de nationella vädertjänsterna. 
 
EMS-styrelse 
Det finns en EMS-styrelse som har flera 
grupper i EMS. President är Dominique 
Marbouty, som tidigare var direktör på 
ECMWF, vice-president är Bob Riddaway 
(UK, Royal Meteorological Society, och 
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grundare av ”The Weather Club”, 
www.theweatherclub.org.uk) och kassör är 
Jean-Pierre Chalon (Frankrike, la société 
française de la météorologie et du climat). 
Styrelsen har tre permanenta medlemmar av 
de tre kanske största länderna Tyskland, 
Frankrike och Storbritannien. De resterande 
sex styrelsemedlemmarna byts ut vartannat 
år varav en medlem ska representera de nor-
diska länderna. 
 
Varför syns EMS så lite? 
Ja, anledningen är kanske att EMS har en 
mycket begränsad ekonomi med en årlig in-
komst på ca 100 000 € varav 20 000 € ifrån 
medlemsavgifter, 40 000 € genom ”associate 
members” och 60 000 € i intäkt från den år-
liga konferensen. Det hade varit kul om 

EMS skulle ha mer aktiviteter, men då be-
hövs det folk som vill engagera sig i EMS. 
 
EMS-kontakt 
Mitt mål som EMS-kontaktperson är att öka 
informationsflödet från EMS till SMS. Jag 
kommer därför att skicka vidare all e-post 
som jag får från EMS-sekretariatet i Berlin 
till alla medlemmar. Om ni tycker att det blir 
för mycket e-post får ni bara höra av er till 
mig. Den som vill engagera sig mera i EMS 
får också kontakta mig. Det hade varit kul 
om SMS skulle kunna vara aktivt med i 
EMS. 

Hjärtliga hälsningar från EMS-kontakt-
personen  
 
Matthias Mohr 

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

 
Att övertyga ”skeptiker” har varit mitt öde 
 
Tage Andersson ger mig i förra Polarfront 
(149, s.27) en komplimang för att jag talar 
med klimatskeptiker. Andra kollegor är 
mindre toleranta och ger mig rådet att låta 
bli ty ”skeptiker går aldrig att övertyga”. 
 
Det är synd ty det är genom att tala med 
människor som har andra uppfattningar som 
man utvecklar sin förmåga att argumentera. 
Mina kollegor riskerar bli retoriskt handi-
kappade: 
 
1. Debatterna med ”skeptiker” ger mig gratis 
träning inför möten med tvivlare som inte är 
fastlåsta. Dessutom finns det olika grader av 
”skepticism” och det vore fel att a priori dra 
alla över en kam. 

 
2. På gamla ”Vädertjänsten” rådde ”skepti-
cism” om datorprognoser. Jag sökte över-
tyga dem på olika sett. Så gjorde också 
Svante Bodin och Erik Liljas. Och Sten 
Bergström på sin hydrologiska kant. 

 

3. På det radikala 70-talet sålde jag vänster-
tidningar på gator och torg1. Det gav god trä-
ning i argumentation. Och jag var inte en-
sam. Var tror ni ovannämnda SB:are fått sin 
retoriska erfarenhet ifrån?  

 
4. Just för att jag inte var rädd för att söka 
övertyga ”oliktänkande” blev jag så små-
ningom engagerad av ECMWF, WMO mfl 
för att övertyga ”skeptiska” meteorologer 
om nya prognosmetoder. 

 
5. Och jag har inte gett upp om att argumen-
tera för corioliskraften . . . 
 
Det var, enligt Per Anderssons biografi 
(s. 312), personer med min bakgrund som 
Jan Stenbeck letade efter. Många kompisar 
fastnade i hans nät. Men kanske passade jag 
bättre med Horst Böttger på ECMWF än 
med Robban Aschberg på TV3? 
 
Anders Persson 

                                                        
1 1973-74 utanför Systembolaget i Vällingby där bla. Olof 
Palme handlade. Med mig var Ingemar Bergmans dotter Anna. 
Vi sålde dock olika vänstertidningar. 
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I övrigt innehåller bilden god information 
om stranden. Längst till vänster syns kust-
dynradens branta strandvända sida till vil-
ken eroderande vågor kan nå upp vid högt 
vattenstånd och kraftig sjögång (storm-
strandlinjen). Området mellan dynraden 

och strandlinjen är den s.k. strandbredden. 
I dennas mellersta del markerade vid foto-
graferingstillfället ett strandhak en tidigare 
strandlinje och bidrog till att göra stranden 
i fråga terrasserad. Närmast svallzonen bil-
dade ålgräs en grönfärgad strandvall.

 

 
Fig. 8. Vy åt NE över ljunghusenstranden. Bilden förmedlar rik information om strandens morfologi 
och formskapande processer (se texten). Ljunghusen 2013-02-15 16:23. Svag vind från SE, mulet, nå-
gon plusgrad. 

 
Sandens småformer kan fascinera den iakt-
tagande strandvandraren och locka till tolk-
ningsförsök. Naturen kan i detta liksom i 
andra sammanhang bjuda på vackra vyer 
av skilda slag men också ställa kluriga frå-
gor. 
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