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Från EMS fototävling; den vinnande bilden.

Snow-Cloud directly over Lake Constance
Photographer: Cyrill Schlauri, Date: 2013-02-09, Place and Country: above Rorschacherberg, Switzerland
Description: “That was a very special Cloud-Formation over Lake Constance - must be very rarely Phenomen.
Picture taken at about 16.32 - about 1 Hour before Sunset in Wintertime. I really love this Shot :-))”
Se två bilder till på sid 32.
Red anm: Njut av sommaren! Om sex månader är vintern här.
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Ordföranden har ordet
Lagom till midsommarfestligheterna
kommer detta nya nummer av Polarfront,
det 154de i ordningen. Mina festligheter
kommer dock att förläggas till nordliga
breddgrader. Jag avser att delta i det Nordiska Meteorologmötet i Tromsö som pågår under midsommarveckan. Efter mötet,
på självaste midsommarafton, kommer jag
att fortsätta till Longyearbyn på Svalbard
och njuta den fulla midnattsolen. Kanske
det var ett lite olyckligt val av tid för årets
NMM som våra Norska vänner valde.
Mycket få svenskar vill vara borta från
midsommarfirandet i sommarstugan, på
landet eller i staden även om regnet står
som spön i backen. Det sista som dör är
hoppet om en varm och skön midsommar.

I andra avseenden fortsätter dock vårt förändringsarbete enligt de beslut som fattades vid SMS årsmöte.
Vi har förstärkt Polarfrontsredaktionen och
mellan Polarfrontsnumren så ska vi ge ut
ett kortare nyhetsbrev. Vi har startat arbetet
med en ny hemsida som förhoppningsfullt
ska kunna ”avtäckas” i oktober och som
ska kunna vara till bättre nytta för SMSs
medlemmar och en inkörsport för nya
medlemmar eller hugade spekulanter på
medlemskap.
Vi hade dock inte tänkt skapa något eget
chat-forum eller blogg. Vi tycker att Meteorologernas Nördklubb på Facebook kan
vara det forum som efterfrågas för att
kunna diskutera aktuella händelser och
rapportera vad som händer med vädret.

Det verkar därför som det blir väldigt få
svenskar som deltar i NMM detta år. Bara
två föredrag av svenskar är anmälda, undertecknads och Anders Perssons. Kanske
det blir en till som kan berätta om hur
SMHI hanterade stormen SIMONE i höstas. Vad detta nu kan vara ett tecken på kan
behöva diskuteras och den diskussion som
startades på vårt eget årsmöte bör fortsätta.
Vad vill vi ha för nordiskt samarbete och
vad ska det bestå av. Vad ska de nordiska
meteorologiska sällskapens roll vara? Inte
minst viktigt är vilket intresse SMHI och
Försvarsmakten har av de nordiska meteorologmötena. Det är speciellt viktigt då
nästa gång är det Sveriges tur att ordna det
Nordiska Meteorologmötet, dvs. år 2016.

Jag vill bara avsluta denna korta spalt genom att tacka Bertil Larsson och hans kollegor för ett fantastiskt trevligt och givande
möte i Ljungbyhed den 8 och 9 maj där ett
stort antal gamla och unga försvars- och
flygvapenmeteorologer hade samlats. Jag
fick förmånen att delta för att bl.a. presentera SMS och vår kommande verksamhet,
men jag har som en del andra i min ålder
en bakgrund som Värnpliktig Biträdande
Meteorolog i Flygvapnet (VBMK). Alla
blev inte meteorologer efter värnplikten
men en del av oss kunde inte motstå meteorologins lockelse. Själv jobbade jag faktiskt frivilligt under en kortare period just
på Ljungbyhed efter min VBMK-utbildning. För mig blev träffen en möjlighet att
återuppta kontakten med många gamla
vänner och kollegor som jag träffat inom
Flygvapnet under min tid på SMHI.

SMS tar nu en liten paus under sommaren
men återkommer med ett möte på SMHI
redan den 3 september då vi ska få höra
hur testflygningarna av JAS-Gripen gick
till av en person som hade en huvudroll i
detta arbete. Boka in denna dag och håll
utkik efter den mer formella inbjudan.

Trevlig och skön sommar!

Svante
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av ämnet. På så sätt kan intressanta resultat
spridas till fler än dem som kommer på
mötet i fråga. Det finns också ett antal
andra intressanta och tankeväckande artiklar.

Redaktörens spalt
Arbetet med Polarfront har förstärkts
ytterligare genom att Anna Sjöblom från
Uppsala Universitet har kommit till redaktionen, mycket välkommen!

Det händer mycket nu med både SMS och
Polarfront. Vår medlemstidning kommer
att genomgå en ansiktslyftning och så
småningom blir den producerad med andra
och bättre verktyg. Word och Acrobat kan
ibland vara lite tungrodda. Men här behöver vi hjälp, se Annie Perssons vädjan
nedan!

I förra redaktörsspalten framförde jag en
del förhoppningar. Dels att vi skulle ha
haft årets första värmebölja och dels att
den förstärkta redaktionen skulle medföra
mera och ännu intressantare material till
Polarfront. Dessa förhoppningar har lyckosamt infriats! Anna föreslog att man kunde
be doktorander skriva artiklar om sina
forskningsarbeten. Redan i detta nummer
har vi en artikel från en av Annas doktorander.

Under tiden fortsätter ni förstås att berätta
om sådant som har med vår atmosfär och
vattencirkulation att göra. Vi hörs i september.

Vidare finns en artikel som beskriver delar
av de nya modellsystemen på SMHI. Den
artikeln är också ett resultat av att redaktionen aktivt har efterfrågat en beskrivning

Lev väl i sommar!

Lars Bergeås

Hjälp sökes!
Är du en hejare på InDesign eller något
annat redigeringsprogram? Vill du hjälpa
till att utforma den nya Polarfront? Vi söker någon som har stor vana att jobba i något redigeringsprogram och som är sugen

på att låta kreativiteten flöda. Hör av dig
till oss!
För mer information, kontakta:

Annie Persson
annie.m.persson@gmail.com, 0703541892

Equipment: Nikon D5000, Tamron 70300 mm, PLC filter, tripod.
Description: Picture taken in Rarau
Mountains (1650m alt.), Romania, on the
subject of Ceahlau Mountains in the far,
about 30 km away.

Fotografiet Magic morning, som
prydde framsidan på Polarfront nr 153 togs
av TARQUINIUS VADEANU
Date: 2012-11-23
Place and Country: Rarau Mountains,
ROMANIA

EMS/Red
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Utbredning av vindkraftljud under olika väderförhållanden
Olof Öhlund
Doktorand vid institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. olof.ohlund@geo.uu.se
Inledning
Många länder i världen bygger just nu vindkraftverk för att minska sina koldioxidutsläpp
från energisektorn. Sverige är ett av dessa länder och vi har ett högt ställt mål om att producera 30 TWh vindkraftel år 2020. Vindkraften i
Sverige har många förespråkare, ibland hörs
dock negativa röster från lokalbefolkningen i
samband med nybyggnationer. Det som tycks
störa folk mest är buller från verken och den
visuella påverkan [1]. Vindkraftverken har under vissa väderförhållanden en mer svischande
ljudkaraktär [2, 3, 4].Vissa hävdar att detta
ökar störningen.
Energimyndigheten har gett Uppsala universitet forskningsstöd för att studera ljudutbredning från vindkraftverk. Hur ljudet utbreder sig
är viktigt att känna till för att kunna beräkna
vindkraftljudet vid boende omkring verken.
Det är sedan tidigare känt att ljudutbredning
påverkas mycket av de meteorologiska förhållandena. Studier har framförallt utförts på ljudkällor nära marken. Variationer i vädret under
ett och samma dygn har från tidigare studier av
mera marknära konstanta ljudkällor kunna innebära ljudvariationer upp till 25 dBA vid en
mottagarpunkt [5]. Inom detta projekt har vi
haft en hel del nya frågeställningar. Hur påverkar vädret ljudutbredningen från högre ljudkällor som vindkraftverk? Hur påverkar terräng, skog samt hav ljudutbredningen? De få
valideringar av vindkraftljudutbredningsmodeller som gjorts är ofta utförda över slättförhållande under dagtid och oftast under sommaren. Svensk skog och svenska terrängförhållanden med mer varierande topografi än t.ex.
Danmark behöver studeras ur ljudutbredningssynpunkt för att en modell skall kunna användas, som underlag till svenska lokaliseringsbeslut.

Figur 1. Ett av vindkraftverken från mätplatsen
i Norrbotten en aprildag 2011.
Foto Conny Larsson.
Dessa verk är de första i en park som siktar på
1101 verk i framtiden. Omgivningarna runt om
är täckta av skog och myr. Mikrofonen på
denna plats befinner sig på ca 1 km avstånd
från närmaste verk. Den andra mätplatsen är i
Småland nära Målilla. Här är terrängen flack
och täckt av skog. En mikrofon är placerad ca
400 m från det närmaste av de två Nordex verken. Verken har en navhöjd på 80 m och
100 m. Den tredje mätplatsen är på sydvästra
Gotland. Här studeras ljudutbredning över hav.
På en udde nära Burgsvik står en mängd vindkraftverk. De flesta är Vestas V90 verk med
navhöjd 80 m. Mikrofonen på denna plats är
placerad på andra sidan Burgsviken på ett avstånd av ca 4 km från närmsta verk. På alla
dessa tre platser har ljudet mätts kontinuerligt
under 2 år. Metoder för att sortera ut ovidkommande ljud från mätningarna har tagits
fram. Temperatur, fuktighet, atmosfärstryck,
vindhastighet och vindriktning har mätts på

Tre mätplatser i Sverige har valts ut. Den första är i Norrbottens inland i höjd med Piteå, se
figur 1. Här studeras ljudutbredning från 12
stycken Enercon E82 vindkraftverk som står på
berget Dragaliden. Navhöjden på verken är
108 eller 138 m och rotorradien är 41 m.
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flera höjder från marken till 120 m höjd på alla
platserna.

Ljudutbredning
Meteorologiska effekter på ljudutbredning delas in i refraktion, atmosfärisk absorption samt
turbulent spridning. Vi ska nedan diskutera
dessa effekter närmare. Ljudutbredning har
intresserat människan sedan länge. Sir Isaac
Newton la 1726 fram en ekvation för ljudets
hastighet i luften. Denna formel kompletterades 12 år senare av Laplace och kallas för
Newton-Laplace formeln:

,

Figur 2. Illustration av ljudvågfronter samt
ljudstrålar som p.g.a. en gradient i ljudhastigheten.

(1)

Krökningsradien R är ett sätt att uttrycka hur
mycket en ljudstråle kommer att böjas av p.g.a.
vertikala gradienter av temperatur och vind [7]:

där
är den så kallade adiabatiska
ljudhastigheten, kvoten mellan det specifika
värmet av en gas vid konstant tryck och konstant volym,
är atmosfärstrycket och är
luftens densitet. Effekten av vinden på ljudutbredningshastigheten är enkel [6]. Om ljudet
fördas med vinden adderas vindhastigheten
och ljudet färdas mot vinden subtraheras vindhastigheten från ljudhastigheten.

,

(3)

där
är krökningsradien,
är gradienten i
ljudhastighet vertikalt, är ljudhastigheten
och är en ljudstråles riktning (där positivt
är grader över horisontal planet och negativt
är grader under horisontalplanet). För positiva
R så kommer ljudstrålar att böjas av nedan mot
marken och resultera i höga ljudnivåer på visst
avstånd. För negativa R så böjs ljudstrålar av
upp från marken och resulterar i låga ljudnivåer efter ett visst avstånd.

(2)
är vindkomponenten i en viss
Där
ljudutbredningsriktning. Om
i ekvation 1
ersätts med ideala gaslagen och detta uttryck
sedan sätts in i ekvation 2, så ses att den s.k.
effektiva ljudutbredningshastigheten
beror på temperatur och vindhastighet. Fuktighet kommer också att ha ett visst
inflytande på
men dess effekt är ytterst liten. Temperatur och vind varierar i princip alltid med höjden i det atmosfäriska gränsskiktet och kommer att påverka hur ljudet fortplantar sig, se figur 3.Vi tänker oss en vågfront
av ljud där ljudhastigheten högre upp i luften
är högre än närmare marken så som i figur 2.
Vidare tänker vi oss en ljudstråle som hela tiden är riktad 90 grader mot vågfronten. Vågfronten kommer alltså att röra sig snabbare i
nederkanten av figuren än i överkanten. Detta
kommer att leda till en böjning av vågfronten
och ljudstrålen och kallas för refraktion.

I figur 3 illustreras effekten av temperatur och
vind var för sig på utbredningen av vindkraftljud. I en verklig situation får vi en kombinerad
effekt av vind och temperatur.
När ljud färdas genom luften kommer även en
liten del av ljudenergin att gå till värmeförluster när luftens molekyler börjar rotera och vibrera. Denna effekt kallas atmosfärsabsorption
och märks framförallt på längre avstånd från
en ljudkälla. Atmosfärsabsorptionen eller fuktdämpningen som den också kallas är beroende
av ljudets frekvens (högre frekvenser dämpas
mer) samt atmosfärstryck, relativ fuktighet och
temperatur.
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Figur 3. Temperaturprofilens och vindprofilens påverkan på ljudutbredningen. Figur Conny Larsson.

Resultat
Dessa effekter har studerats i laboratoriemiljö
och en standard finns tillgänglig som ger
dämpningen under olika förhållanden [8].

Mätningar av ljudnivåer från vindkraftverken
samt av ljudets karaktär har gjorts under de 2
år som mätningarna varit igång. Resultaten
visar att vädret påverkar utbredningen av ljudet
mycket. Tillverkarnas mätningar av verkens
källjud har använts för att med hjälp av driftstatistik från vindkraftverken på mätplatserna
räkna ut det aktuella källjudet från varje vindkraftverk vid en aktuell tidpunkt. Genom att
anta enklast möjliga utbredning av ljudet,
(1/ 2 avtagande) där är avståndet till verken samt atmosfärisk absorption för det aktuella väderförhållandet har förväntade ljudnivåer erhållits vid mikrofonerna. Avvikelsen
mellan uppmätt ljudnivå och förväntad nivå
kopplas sedan till aktuellt väderförhållande.
Mätningarna visar att refraktionen i kombination med markens egenskaper kan ge en variation i förväntad ljudnivåmed 6 dBA vidbarmark och 14 dBA när marken är snötäckt
vid en mottagarpunkt ca 1 km från en grupp
vindkraftverk om man mäter under en lång tid.
En ny ljudutbredningsmodell som tar hänsyn
till terrängförhållanden samt meteorologiska

Gränsskiktet är alltid mer eller mindre turbulent. Fluktuationer i temperatur och vind
kommer att störa vågfrontens utseende och
sprida ljudstrålar i diverse olika riktningar.
Vågornas fas kan också komma att ändras vilket kan ändra interferensmönster mellan olika
ljudstrålar som träffar en mottagare. Om mätningar görs över längre tidsperioder, t ex 10
minuter slätas effekterna av turbulensen ofta
ut.
En annan ytterst viktig effekt på ljudutbredning
utomhus är marken. Dess egenskaper kommer
att resultera i olika dämpning samt förskjutning
av ljudets fas. Markens beskaffenhet och refraktionen kommer att samverka och markens
påverkan kommer att bero på inkommande
ljudstråles vinkel mot markplanet.
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närmare verket än i figur 4. I figur 4 ses tydligt
hur de meteorologiska effekterna ökar med
avståndet från verket. Konvergenszoner börjar
synas efter ca 2000 m från verket där transmissionsförlusten är mindre p.g.a. refraktionen
tenderar att ibland fokusera ljudstrålar på vissa
avstånd. Dessa konvergenszoner tas inte hänsyn till i naturvårdsverkets modell för vindkraftljudutbredning i dagsläget. Efter ca 1300
m från verket hamnar vi också ofta i ljudskugga, d.v.s. inga direkta ljudstrålar träffar
oss.

förhållanden håller på att utvecklas utifrån våra
mätresultat. I figur 4 visas resultat från modellen som antas illustera väl hur förhållandena
kan se ut under en sommarsäsong i närheten av
ett vindkraftverk. I figur 4 visas ljudtransmissionsförluster (minskningen av ljudet från källan till en punkt på ett visst avstånd) för nästan
alla väderförhållanden under en barmarksäsong
då marken antas vara plan. Transmissionsförlusterna beror på refraktion, markegenskaper
samt atmosfärisk absorption. Om terrängen är
kuperad kan större meteorologiska effekter ses

Figur 4. Variation i transmissionsförlust från ett vindkraftverk vid olika väderförhållanden. Data
kommer från en ny modell som är under utveckling på Uppsala universitet. Det grå området visar två
standardavvikelser av alla transmissionsförluster under en barmarksäsong då marken antas vara platt.
Vindkraftverket är ett Enercon E82 verk med navhöjd 108m.
tiv ljudhastighetsgradient (vanligtvis nedvindsförhållanden från vindkraftverket mot mottagaren) och då vi har lite turbulens i gränsskiktet.

Den svischande ljudkaraktären från vindkraftverk mättes kontinuerligt 8 gånger i sekunden
under 1 år på de två mätplatserna. Det visar sig
att svischljudet eller amplitudmodulation (AM)
som det också kallas framträder tydligt under
specifika meteorologiska förhållanden. Detta
är också upplevelsen då vi besökt mätplatserna
under olika årstider och tidpunkter på dygnet.
Ibland kan man beskriva vindkraftljudkaraktären som ett dovt ihållande mullrande från ett
avlägset flygplan. Vid andra tidpunkter liknar
vindkraftljudet ett impulsivt dovt ljud, ungefär
som när man pålar på byggarbetsplatser. I figur
5 visas hur ofta vindkraftljudet var amplitudmodulerat under olika väderförhållanden. Tydligt är att AM är vanligare under temperaturinversioner (vanligtvis nattetid) samt vid posi-

Sammanfattning
Vindkraftutbyggnaden i områden med låga
bakgrundsljudnivåer kan ibland vara känslig.
Vissa ser det som ett intrång i deras boendemiljö. Samhället måste här balansera mellan
för och nackdelar med den nya infrastrukturen.
De under lång tid samtidiga mätningarna av
vindkraftljud och väder i detta projekt visar att
ljudutbredningen påverkas mycket av väderförhållandena. Detta bör i framtiden kunna inkluderas i vindkraftljudutbredningsmodeller
för att få ett riktigt planeringsunderlag vid lokalisering av verk.
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Figur 5. Andel AM (Mättid som klassas som amplitud modulerad dividerat på total mättid) i varje
enskild sektor under 1 år från mätplatsen vid Dragaliden.
[3]

Meteorologiskt inflytande börjar synas någonstans mellan 400 – 1000 m från vindkraftverk
och växer med avståndet. Våra resultat visar
även av svischande ljud från vindkraftverk är
mera vanligt förekommande under vissa specifika väderförhållanden så som temperaturinversion och positiv ljudhastighetsgradient
(nedåtböjning av ljudvågor mot marken). Vad
som gör svischandet mer distinkt under dessa
förhållanden bör studeras vidare i framtiden.

[4]

[5]
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Notiser Polarfront juni 2014
kända 27 mars 2014. EQT köpte 57,5 procent av StormGeos aktier till ett mycket
bra pris vilket gjorde att många av StormGeos meteorologer blev miljonärer.
Se http://e24.no/naeringsliv/stormgeo-blirsvensk/22832190

Oden 100 dagar i Arktis
Isbrytaren Oden gör i sommar en forskningsexpedition kallad SWERUS-C3.
Den första av två etapper sträcker sig från
den 6 juli till den 20 augusti. Prof. Örjan
Gustafsson från Stockholms Universitet är
forskningsledare för denna etapp.
C3 syftar på att expeditionens forskning
koncentreras på ”Climate, Cryosphere,
carbon”.
Oden kommer att ha både svenska och
Ryska forskare ombord. Ett viktigt projekt
är att studera utsläppen av metan som ligger lagrat i permafrosten under havsbottnen. Den andra delen av expeditionen ska
främst studera havsvattnets uppvärmning,
havsisen avsmältning och växthusgasernas
omsättning i Arktis.

Yr.no bäst på prognoser i Norge
Yr fick bästa resultat i ny väderprognostest
för Norge. Temperaturen blev förutsagt
med mindre än 2 graders fel runt 80 % av
tiden och nederbörd (andel riktiga prognoser över/under 0,3 mm nederbörd under
3 timmar) runt 85 % av tiden. Vad gäller
molntäcke verkar SMHIs prognoser
stämma lite bättre. Även i fjol var Yr bäst i
Norge i ett test av «TV 2 hjelper deg».
Nytt i år var att SMHI var med i testet
(förutom Storm och Yr). Observera att
detta resultat bara gäller för Norge.
Se

Ny Gd på SMHI
Regeringen har utsett Rolf Brennerfelt (tidigare Rolf Eriksson) till ny Generaldirektör för SMHI från den 1 september.
Rolf ersätter då Lena Häll Eriksson som då
går i pension. Rolf kommer närmast en
tjänst som kabinettschef i EU:s Ekonomiska och Sociala Kommitté men har en
bakgrund inom svensk statsförvaltning.
Han är ursprungligen agronom. Han har
jobbat som politisk sekreterare åt Centern i
Riksdagen 1989-1991, varit pressekreterare åt tidigare jordbruksministern Karl
Erik Olsson 1992 och politiskt sakkunnig i
jordbruksdepartementet 1993-1994. Han
har nyligen blivit ordförande i SLU:s styrelse. Polarfront hoppas att kunna återkomma med en intervju med Rolf efter
sommaren.

http://www.yr.no/nyheter/norge/1.11732147

Trysil hade 100 års-vattenflöden under
slutet av maj
Gatorna i centrum var dock torra p.g.a.
dammen som blev dimensionerad för att
klara av ett 200 års-vattenflöde. Det var
stora snömängder uppe i Trysilfjället kombinerat med mycket varmt väder följt av
mycket nederbörd. NVEs prognos som baseras på ECMWFs nederbördsprognos var
mycket bra den här gången. Man undrar
dock om statistiken inte borde revideras då
det är mindre än 20 år sedan (1995) Trysil
hade ett 200 års-vattenflöde och mindre än
50 års sedan (1967) Trysil hade ett 100 årsvattenflöde.
Se
http://www.nve.no/PageFiles/5118/Flomso
nekartrapport%20Trysil%2022000.pdf?epslanguage=no

StormGeo blir svenskt, StormGeos
meteorologer blir miljonärer:
StormGeo har det senaste året fått många
förfrågningar om uppköp. Förhandlingarna
med det svenska företaget EQT har blivit

http://www.nrk.no/ho/na-er-det-100arsflom-i-trysil-1.11739870
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MetCoOp och HARMONIE
Ett nytt numeriskt prognossystem i samarbete med Norge1
Karl-Ivar Ivarsson och Ulf Andræ, SMHI
Inledning
Grunden för SMHI meteorologiska prognoser har
under många år varit modellkörningar från det
Europeiska vädercentret (ECMWF) och från vår
egen modell HIRLAM (High Resolution Limited
Area Model). ECMWF gör globala prognoser upp
till 10 dygn med en upplösning på 16 km mellan
gridpunkterna medan vi med HIRLAM använder
5 – 10 km upplösning och fokuserar på vädret över
Skandinavien för de närmsta dygnen. All denna
information bearbetas och tolkas sedan både av
meteorologer och blir till slut prognoser som går ut
till allmänheten och SMHIs kunder. I den här
artikeln berättar vi om arbetet med att byta meteorologiskt modellsystem på SMHI samt om det nya
operationella samarbetet med MET Norge.
Från HIRLAM till HARMONIE
I hela den meteorologiska världen strävar forskare
och meteorologer mot att göra bättre och mer träffsäkra prognoser. Som ett led i detta har SMHI under våren 2014 tillsammans med MET Norge sjösatt ett operationellt modellsamarbete och en ny
meteorologisk modell HARMONIE. Med en horisontell modellupplösning på 2.5 km går vi in i en
ny era vad gäller meteorologisk modellering på
SMHI. Men samarbetet ger oss inte bara möjligheter att köra en mer avancerad modell med högre
upplösning. Gemensamma datorresurser ger oss
muskler nog till att vi i framtiden skall kunna driva
gemensamma system där vi kör, inte bara en prognos utan 20 eller fler, för att även kunna förse allmänheten med sannolikhetsprognoser.
Låt oss dock ta ett steg tillbaka och dra oss till
minnes att HIRLAM projektet startade år 1985 som
ett samarbete mellan de nordiska länderna samt
Irland och Nederländerna för att utveckla en Limited Area Model (LAM), en modell över ett begränsat område, som ett tillägg till ECMWF som levererade globala prognoser. Där ECMWF fokuserade

1

på medellånga prognoser skulle HIRLAM ge prognoser främst för de första dygnen och som också
kunde levereras tidigare. HIRLAM har sedan utvecklats kontinuerligt under årens lopp och har
hängt med väl i den allmänna utvecklingen av numeriska meteorologiska modeller. Längre söderut i
Europa bildades år 1990 ALADIN konsortiet med
den franska vädertjänsten som nav och som utvecklade en modell med samma namn. Ursprunget
till den modellen var den franska globala modellen
ARPEGE. HIRLAM och ALADIN har utvecklats
parallellt med tiden och under årens gång har t.ex.
även Spanien, Estland och Litauen anslutit till
HIRLAM. I sammanhanget skall nämnas att
Europa bebos av ytterligare två stora konsortier
nämligen COSMO med tyska vädertjänsten i spetsen och UM som drivs av Met Office, se figur 1.
Inom HIRLAM har man alltid haft ett starkt fokus
på data assimilation, hur vi använder observationer
på bästa sätt för att skapa sig ett starttillstånd för
modellen. Man var tex en av de första grupperna i
världen att utveckla 4DVAR för en LAM. Ett annat område där HIRLAM legat i framkant är utvecklandet av markscheman som fungerar bra över
snötäckta områden, speciellt snötäckta skogsområden.
Inom ALADIN däremot satsade man tidigt på att
utveckla en icke-hydrostatisk utvidgning av modellen. Detta innebär att tryckets variation med
höjden inte bara beräknas utifrån luftens densitet
och gravitationen, utan att hänsyn även tas till den
vertikala accelerationen. Det ger en bättre beskrivning av dynamiken över tex berg och väderfenomen med kraftig konvektion något som är viktigt
när man går mot hög horisontell upplösning. Detta
och det faktum att ALADIN genom Meteo France
samarbete med ECMWF hade blivit en del av
ECMWFs modellsystem IFS gjorde att man såg

Detta är ett sammandrag av presentationer på SMS- möte på SMHI i Norrköping, februari 2014
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Figur 1: De olika modellgrupperna i Europa och dess medlemsländer. Från http://srnwp.met.hu/.
LAM modell ligger sedan som en utvidgning i
koden. Det innebär inte bara sådant som t.ex.
hantering av information på ränderna utan
också den icke-hydrostatiska dynamiken som
ännu inte används av ECMWF. När vi tittar på
den fysikaliska parameteriseringen, eller ”fysiken” i dagligt tal ser vi att det finns fyra stora
delar, där den som används inom HARMONIE
är AROME. Den är specifikt framtagen för en
horisontell upplösning runt 2 km. Modellens
höga horisontella upplösning gör att den inte
behöver någon parameterisering av djup konvektion, utan konvektionen skapas av modellens egen dynamik och fysik. Mer småskalig
konvektion parametriseras med ett sk massflödes schema. Vind, temperatur, luftfuktighet,
molnkondensat samt tre sorters nederbörd beräknas för varje gridbox. Nederbörden advekteras i horisontell och vertikal led, till skillnad
från Hirlam, där nederbörden som modellen
skapar antas falla ut omedelbart. Nederbördsformerna i AROME är regn, snö och ”graupel”.

stora vinster i ett tätare samarbete mellan konsortierna. Under 2006 inleddes så samarbetet
och de första trevande försöken med att köra
en för oss inom HIRLAM helt ny modell gjordes. Man kan säga att vårt nya system föddes
då Peter Lynch, professor i Meteorologi i
Dublin och tidigare programledare för HIRLAM, föreslog HARMONIE (Hirlam-Aladin
Research on Mesoscale Operational NWP In
Europe) som namn för den nya modellen. Som
vi skall se snart så rymmer dock HARMONIE
en hel del och kärt barn har som bekant många
namn. Idag, nästan tio år efter det första försöken har samtliga länder inom HIRLAM en version av HARMONIE med 2.5 km upplösning
fungerande i en operationell eller nästan operationell miljö, figur 2.
Vad är HARMONIE?
Som man ser i figur 3 rymmer HARMONIE
många komponenter och har även många intressenter. Ramverket för modellen är
ECMWFs och Meteo France globala modeller
IFS och ARPEGE. De delar som gör det till en
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Figur 2: De olika modellområden som används för HARMONIE inom HIRLAM.

system framhålls ofta som en viktig egenskap jämfört med t.ex. prognoser från HIRLAM och ECMWF. Harmonie används inte
bara för att göra väderprognoser utan också
för klimatsimuleringar. Rossbycentret på
SMHI är bara ett exempel där man även på
klimatsidan går mot högre upplösning för att
bättre kunna beskriva atmosfärens processer.
Sammantaget ser vi att mer än 25 länder i
Europa bidrar till utvecklingen av HARMONIE. Det är naturligtvis en utmaning att
koordinera en sådan utveckling, men det ger
också stora möjligheter att göra mycket tillsammans.

Det sistnämnda är kornsnö och snöhagel,
men i praktiken kommer delvis också
mellanformer mellan snö i form av enskilda
snökristaller och t ex kornsnö att komma
med. Det gör att andelen av fast nederbörd
som är som ”graupel” kan uppfattas som lite
för stor. Beskrivningen av processer i marken utgör i sig en egen modell, SURFEX,
som också används av flera universitetsgrupper i Europa. SURFEX ger oss möjlighet att väl beskriva olika typer av landytor
och skiljer på stad, land, sjö och hav. Erfarenheterna av HARMONIE från prognosmeteorologer runt om i Europa är goda. Modellens förmåga att bättre beskriva konvektiva
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Figur 3: Schematisk bild över de olika delarna i HARMONIE samt de grupper som jobbar med
modellen.
ett behov för många användare i och utanför
SMHI. Förutom AROME körs dessutom Hirlam C11 (11 km gridavstånd) inom MetCoOp.

MetCoOp
Ett starkare operationellt samarbete mellan de
nordiska länderna har diskuterats regelbundet
under årens lopp. Av olika skäl har det aldrig
mynnat ut i något som realiserats i någon större
skala under längre tid. Under 2011 undertecknades dock ett samarbetsavtal mellan SMHI
och MET Norge med ett klart och tydligt mål:
En gemensam produktion av numeriska väderprognoser. Med projektnamnet MetCoOp satte
en arbetsgrupp med deltagare från båda länderna igång med det mödosamma arbetet med
att inte bara sätta en helt ny modell i drift utan
också att sammanföra två operationella organisationer med allt vad det innebär av språkförbistringar och skillnader i syn på hur saker
skall genomföras. Deltagarna från båda länderna blev också grundligt bekanta med tåget
mellan Oslo och Norrköping. Idag, tre år senare, kommer det numeriska modellunderlaget
som ligger till grund för både prognoserna på
smhi.se och yr.no från samma körning på en
gemensam dator som för närvarande står i
Trondheim. Under 2015 köper SMHI nästa
gemensamma dator som då kommer att stå i
Linköping. Vad händer med modellen HIRLAM då? Gamla trotjänare är som bekant
svåra att göra sig av med. HIRLAM är fortfarande en viktig del i verksamheten och fyller

HARMONIE inom MetCoOp
Det område som används för HARMONIE
inom MetCoOp syns som den lila rektangeln i
figur 2. Området har 750 x 960 punkter med
2.5 km gridavstånd och 65 vertikala nivåer där
den lägsta ligger på ca 12 m. För att få bästa
möjliga starttillstånd för varje prognos används
3DVAR baserat på observationer från synopstationer, radiosonder och flygplan men även
information från satelliter. Ett intensivt arbete
pågår också för att använda radardata från
svenska och norska radarer. Den information
som används från radar är både reflektivitet
och vind. Markvariablerna i modellen uppdateras genom information om temperatur och
fuktighet vid marken samt information om
snötäckets utbredning och tjocklek. För
HARMONIE körs assimilationen åtta gånger
per dygn jämfört med fyra för HIRLAM. En
mer frekvent uppdatering med observationer
hjälper till att hålla modellen på rätt spår och
ger bättre prognoser. För drivningen på ränderna samt för uppdatering av SST används
prognoser och analyser från ECMWF.
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För att en prognos skall vara användbar räcker
det inte med att den är rätt, meteorologen
måste få den i tid också. Trots att HARMONIE
är betydligt dyrare att köra än HIRLAM så levereras prognoserna i stort sett som tidigare
tack vare uppgradering av beräkningskapaciteten.

räkning i den senaste version av AROME så är
nu den generellt bäst. Undantag är vintern över
områden med skog och snötäcke där E05 fortfarande är bäst, mycket pga att AROME är för
blåsig. I fjällen är AROME helt överlägsen de
andra modellerna.
2m-temperatur

Verifikations resultat 2013 (och
framåt)

E05 är i genomsnitt bäst med knapp marginal
mot de övriga modellerna. Troligen är
AROME med den senaste versionen som kom
i bruk vid årsskiftet bäst av modellerna under
sommaren, men vi har ju ingen färsk statistik
att gå efter. På vintern och tidiga våren är
AROME för kall, och de andra modellerna,
främst E05 eller C11 är att föredra. (ECMWF
är också för kall under vinter och tidig vår,
men inte lika mycket som AROME.)

Metoder och mått som använts
AROME har jämförts med Hirlam (C11, E05)
och ECMWF under 2013. (E05 är en ganska
högupplöst Hirlam med ett gridavstånd på 5.5
km. Modellen har, precis som AROME 65 nivåer och på samma höjd som i AROME. E05
har ett ganska avancerat markschema och är en
inspirationskälla för vidareutvecklingen av
markschemat i HARONIE, dvs SURFEX.) Ett
ganska stort antal parametrar har undersökts,
alltifrån RMS-fel till olika Skillscorer beräknade från kontingens tabeller. Prognoserad
spridning av olika prognosvariabler har jämförts med motsvarande observerade spridning
med hjälp av olika mått (varians, grafer, frekvens-bias etc). Det är inte helt lätt att jämföra
modeller med olika horisontell upplösning,
speciellt när det gäller nederbörd. Ett mått som
visar hur mycket av informationen om variationen i rummet av nederbördsfördelningen som
är en användbar signal och hur mycket som
bara är brus är Fractions Brier Skill Score.
(FBSS). Det måttet har visat sig värdefullt, då
det verkar fungera vid jämförelser mellan modeller med olika horisontell upplösning och har
därför används här, tillsammans med många
andra parametrar. Nedan följer en kort sammanfattning av resultatet. Resultatet gäller för
Sverige och Norge, viktiga regionala skillnader
kommenteras.

2 m-daggpunkts temperatur och 2 mrelativ fuktighet
Här är det fortfarande vissa problem med
AROME som troligen har med markschemat
att göra. Det rör sig mest om osystematiska fel,
men också om sådana som är relaterade till
2 m-temperauren. För låg 2 m-temperatur leder
t ex ofta till för låg daggpunkt också. E05 är i
genomsnitt bäst, ECMWF är nästan lika bra.

Total molnmängd
Även här är det vissa problem med AROME,
men det gäller bara under vinter och vår. På
vintern snöar låga moln ur för lätt, så att det
blir klart där borde vara låga moln. Detta fel
bidrar i hög grad till att modellen blir för kall
på vintern också. Vid sträng kyla blir det istället för mycket låga moln eller isdimma. På
sommaren och hösten är modellen generellt
bra, bortsett från att det är lite för mycket cirrus. (Detta systematiska fel verkar finnas under
hela året.) C11 verkar i genomsnitt vara bäst,
men med knapp marginal mot E05 och
ECMWF.

Marktryck (MSLP)
ECMWF har det lägsta RMSE felet, när man
som i detta test jämför prognoser utfärdade
gällande vid samma tidpunkt. Men den färskaste ECMWF's prognosen som är tillgänglig
vid en viss tidpunkt är ofta äldre än motsvarande för AROME och Hirlam. Tar man hänsyn till detta, blir resultatet mer blandat.

Nederbörd
Nederbörden är som sagt svår att verifiera
och det är också svårt att jämföra modeller
med olika upplösning. Men mycket generellt så framstår AROME ändå som bäst av
modellerna, trots att den ger detaljer i nederbördsområdena som hamnar på fel
plats. Eller skurar som ligger fel. Det be-

10-meters vindhastighet
Under 2013 var E05 bäst med knapp marginal
mot AROME. Men med ny skrovlighets be-
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ECMWF är bäst och AROME tvåa. Tyvärr
brukar det vara svårt att slå den modell som
används som laterala ränder (=ECMWF). Ett
litet prognos område (som AROME) ger ofta
bättre resultat en ett stort (som C11). Men här
gäller också samma sak som för marktrycket.
Dvs skulle man ta hänsyn till att den färskaste
ECMWF's prognosen som finns tillgänglig vid
en viss tidpunkt oftast är äldre än motsvarande
för AROME och Hirlam, så skulle troligen resultatet bli lite annorlunda.

ror bland annat på att de grövre modellerna
också har liknande fel, även om felen syns
tydligast för AROME pga detaljrikedomen.
Modellen är bäst på att fånga områden med
uppehåll eller mindre mängder med regn.
Den rumsliga fördelningen av skurar blir
också mest realistiskt beskriven av de fyra
modellerna pga den högre upplösningen.
Oftast är AROME också bäst på ”snökanoner”, dvs band med kraftiga snöbyar
som bildas över öppet vatten vintertid när
det är kallt. Under sommaren förekommer
stora nederbördsmängder lite för ofta i
AROME. Det gör att grövre modeller som
ECMWF och C11 är lite svåra att slå just
när det gäller stora mängder pga att
ECMWF och C11 har färre falska larm. I
nya PMP (Valen) finns utjämnade nederbörd fält för att minska detta problem.

Exempel på verifikations plottar:
(10 m vindhastighet över svenska
fjällstationer)
Andelen falska larm är andelen prognoser över
ett visst gränsvärde som prognoserats men som
inte inträffat. Sannolikheten för upptäckt är
andelen av inträffade observationer över ett
visst gränsvärde som också fått en prognos
över gränsvärdet.

Molnbas

Andelen falska larm för höga vindar är inte
påtagligt högre för AROME än för de andra
modellerna, förutom att prognoser för höga
vindar saknas för vindar över 15 m/s för andra
modeller än AROME. Sannolikheten för upptäckt är noll för alla modeller utom AROME
för vindar över ca 15 m/s, vilket förstås är en
följd av att de inte prognoserat över 15 m/s
under denna period och -område.

AROME är bäst av modellerna under sommar
och höst, men tyvärr sämst under vinter och
tidig vår pga de problem med låga moln som
nämnts tidigare.

Verifikation mot sonderingar

Figur 4: Till vänster: Andel falska larm för vindar över viss vindhastighet för olika modeller för svenska
fjällstationer under januari 2014. Vindhastighet på vågrät axel och andel falska larm på lodrät axel.
ECMWF (ECM=lila) Hirlam 11 km (E11, C11 =rött och grönt) Hirlam 5.5 km (E05=Mörkblått)
AROME=(AM_hires2=Ljusblått). Till höger: motsvarade för sannolikhet för upptäckt.
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Figurerna 5 och 6 visar skillnaderna i molnstrukturerna mellan AROME och ECMWF.
Strukturen på molnen är mer realistisk i sin
detaljrikedom i prognosen från AROME än i
motsvarande för ECMWF. Varje molnflak ligger knappast rätt, men de områden med mer
låga moln (främst stackmoln) är riktigt placerade, tex över östra Svealand. Detsamma gäller
motsvarande minimum över södra och mellersta Norrland och över centrala Finland.
Liknande skillnader i den rumsliga fördelningen mellan modellerna kan man se för nederbörden.

•

·

•

·

•

·

•
•

·
·

låga moln leder även till för låga 2 mtemperaturer.
För mycket isdimma och låga moln vid
stark kyla. Gör det svårare att prognosera
de allra lägsta 2 m- temperaturerna.
För blåsigt i skogsområden när det är
snötäckt mark.
Lite för mycket dimma under främst våren och över öppet hav.
Lite för mycket cirrus generellt.
On-off beteende när det gäller nederbörd
och moln.

Det arbetas en del med att lösa dessa problem.
I bland annat Norge tittar man på markschemat
för att minska överprognosering av vindarna
över snötäckta skogsområden. En fysikalisk
beskrivning av markprocesserna som delvis
mer liknar det i E05 skall på sikt börja användas i HAROMIE's SURFEX schema. I Holland
har att nytt turbulensschema testats som gör att
det inte blir dimma lika lätt i AROME. På
SMHI jobbar vi med moln- och nederbördsproblematiken, tillsammans med utvecklare i
bland annat Frankrike och Ungern.

Svagheter i modellen som behöver
åtgärdas
Följande svagheter har noterats (listan är inte
fullständig):
• · För lite låga moln eller felplacerade sådana när det är mellan 0 och ca -10 C i
2 m- temperatur. För lätt att få nederbörd
vid dessa temperaturer. Frånvaron av

Figur 5: Till vänster AROME's molnprognos för 12 augusti 2011 (12 timmars prognos) Låga moln är
gula, medelhöga moln bruna och höga moln är blå. Till höger: Motsvarande satellitbild. Låga moln är
vita eller ljusgula, medelhöga är vita eller ljusblå och höga är blå.
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Figur 6: Motsvarande prognos som i
figur 5 till vänster men för ECMWF.

Det här kan låta lite negativt, men
trots allt är dessa svagheter inte så
allvarliga. AROME fungerar i allmänhet bra jämfört med Hirlam och
ECMWF, speciellt sommartid. Man
bör också ha i åtanke att modellval är
något som är långsiktigt. HIRLAM
utvecklas inte längre. Men Harmonie
med AROME utvecklas vidare och
det görs tillsammans i ett stort antal
länder, vilket borde kunna göra
modellen till en av de allra bästa i
framtiden.

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

MIN STUND PÅ SMHI
Bengt Lindström
beläget vid Fridhemsgatan 9 i Stockholm. Bestämde mig för meteorologyrket gjorde jag definitivt under en delkurs under fysikstudierna.
Per Kållberg höll i en s k paragraf 16 kurs i
meteorologi som var mycket fängslande. Intresset fanns tidigare. Kring 1960 (13 år gammal) läste jag en artikel i Teknikens Värld om
hur man kunde göra kortare prognoser genom
att se på molnen. Skrev ett brev till SMHI och
fick mig skickad en molnatlas och ett lyckönskansbrev från Erik Schmacke (meteorolog på
SMHI). Tyckte dessutom rent allmänt det var
kul att följa med i vädret och knackade på barometern och läste av termometer med jämna
mellanrum.

Från klädstreck till stora bildskärmar
Efter nästan 42 år på SMHI huvudsakligen
på den allmänna prognoscentralen gick jag i
pension 9 maj 2014. När jag började hette
prognoscentralen VBV (Väderbyråns vädercentral) och bytte sen genom tiderna till
många andra beteckningar; Mp Ipmet, Bpm
och nu senast Spm. Förutom rent prognosarbete som förändrats radikalt genom utvecklingen på It- sidan har jag haft många
andra uppgifter. I början mycket med radar, utveckling av tidningsprodukter men
under senaste åren 2000-talet mest om vädervarningar och väderspråk. Det som gjort
att jag stannat är främst trevliga kollegor
och att verksamheten varit under ständig
utveckling, helt enkelt nyfiken på vad som
döljer sig bakom nästa kulle.

Början 1970 talet. Datorerna gör sitt intåg.
Flytt till Norrköping.
Avdelningen jag började på hette Väderbyråns
väderavdelning VBV. Man hade börjat med
numeriska prognoser men användningen var
starkt begränsat p.g.a. den bristfälliga kvalitén.
För ett- dygnsprognoser, dygn 0/1 användes
numeriska prognoser knappt alls. Vakthavande

Varför meteorolog
Efter 4 års studier vid Stockholms universitet
började jag på SMHI kl. 13. 1 januari 1973 då
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meteorolog dikterade prognosen genom att
studera de senaste Europakartorna. Senaste
obsen hade väldigt stor betydelse. Detta var en
vädertjänst helt utan bildskärmar något idag
helt otänkbart. De färska våta faxkartorna med
prognoser från utländska väderinstitut hängdes
upp på något som liknade klädstreck. Kopior
skapades med hjälp av karbonpapper som lades
in mellan skrivbladen i skrivmaskinen. De numeriska prognoskartorna levererades på radskrivarkartor.
SMHI var ensam på marknaden (förutom vissa
original som studerade abborrfenor) och radioprognosen i P1 var helt dominerande. Till tidningar skickades en redigerad version av radions kvällsrapport där man tagit bort nattens
väder. Till SVT levererades väder via extraknäckande meteorologer på väderbyrån. En av
de första uppgifterna man fick producera som
ny meteorolog var den s.k. europakartan till
dagstidningarna, en karta som också skapat
mitt intresse för meteorologi. En bulletinkarta
baserad på 06z kartan gjordes också men distribuerades mest internt, denna karta var man
mer noga med så den fick man inte göra förrän
efter 5- 6 månader. Bulletinen innehöll även
middags- rapporten men kunde utav de flesta
prenumeranterna läsas först dagen efter. Vad
som gick ut till allmänheten var således mindre
viktigt än interna produkter. Jag kom också
ihåg att vi gjorde en temperaturprognos till
Sydkraft (Eon) för södra Götaland, en av få
kunder. Strax innan min ankomst hade man
även gjort lufttrycksprognoser till knäckebrödsfabriken i Filipstad. Annars dominerade
arbetet med att analysera Europakartan var
tredje timme och datera upp fröken väder för
Stockholm.

Tidningskarta som i morgontidningarna
beskrev gårdagens väder kl.16.
Satellitbilder började alltmer finnas som
hjälpmedel och presenterades som svartvita
pappersfoton. Första vädersatelliten skickades
upp redan 1960 Tiros 1. En gammal båtradar
fanns i fikarummet där man kunde följa skurarna runt Stockholm.

För att få göra de rikstäckande prognoserna till
radions program 1 var man tvungen att ha jobbat ca 5 år. Vi var uppdelade på biträdande
meteorolog och jourhavande meteorolog.

Prognoskartor för de närmaste 24 timmarna
framställdes huvudsakligen genom extrapolation av fronter och tryckförändringar
Längre prognoser 2-5 dygn gjordes på veckoprognosavdelning VBVe beläget i ett rum intill
där de äldsta meteorologerna jobbade. De över
60 år behövde vid denna tid inte jobba nätter
som då snarare var en sorts tidiga morgnar med
start ca kl. 04.

Utav de förhållandvis yngre jourhavande meteorologerna började flera göra prognoskartor
som byggde på studier av höjdkartor och extrapolation av fronter och tryckändringar från
Europa och Norden -kartan. Det fanns något
som hette Sherags metod där man extrapolerade lufttryckstendenser så att man kunde
skapa en tryckbild fram i tiden. Det fanns även
en del tumregler som t.ex. att ett lågtryck rör
sig ungefär efter den första öppna isobaren.

5 dygnsprognoser introducerades redan i mitten av 60-talet och då användes huvudsakligen
s. k. Hovmöllerdiagram, d v s man försökte
hitta analogifall som grund för prognoserna. I
början på 70 talet hade man börjat få numeriska prognoskartor som även var hemtillver-
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kade. Modellerna hade väldigt låg upplösning,
300 km var grid- avståndet i den svenska modellen och den var barotrop vilket nästan alltid
resulterade i antingen starkt zonal eller starkt
merdional strömning från 4-5 dygnet. Ofta
kunde man läsa i prognosen att det i slutet av
perioden skulle hända något. Prognoserna lästes ut i radio måndag och torsdagskvällar, till
en början även påföljande morgon men rätt
snart insåg man att prognosen redan påföljande
morgon var föråldrad varvid det upphörde.

flygvädertjänster på Sturup, Bromma, Arlanda, Landvetter och Sundsvall. Namnet
SMHI marknadsfördes alltmer. Tidigare
hade man allmänt talat om vädertjänsten,
ännu tidigare väderlekstjänsten. Leken tog
slut någon gång under 60 talet.

Det förekom inga telefonkonferenser på denna
tid. Men internt på huvudkontoret hölls 2 vädergenomgångar varje dag där nästan samtliga
meteorologer samlades, även de som inte hade
vakttjänst. Här kunde diskussionerna ibland bli
rätt häftiga jämfört med dagen lugna debatt om
vilken modell som ska följas,
Annars var den största förändingen för SMHI
under 70 talet flytten till Norrköping. Den första prognosen sändes från Norrköping på morgonen den 12 maj 1975 med ett ovanligt kraftigt åskväder som salut. 2-3 dagar innan Norrköping tog över hade verksamheten varit dubblerad och jag jobbade sista kvällen i Stockholm den 11 maj 1975.

Flera kartriterskor var i tjänst samtidigt. Överst
Gun Bohman. Jan-Allan Ortlieb, nedan Morgan
Zinderland, Anette Anger.

Bemanning
På vädertjänsten jobbade minst 2 meteorologer som tjänstgjorde ca 04-22.30, under natten hade man jour. Jourhavande meteorolog
tog fram en prognos och skrev ner en text för
radioutläsning. En biträdande meteorolog
analyserade kartor. Därtill fanns en meteorologassistent som gjorde enklare uppgifter
som nederbördsanalys, temperaturlistor till
radion, utläsning i radion. Utläsningen av
radion delades av 5 assistenter så det var då
relativt få radioröster från SMHI. Vissa meteorologer läste ibland. Kartriterskor fanns
det gott om och åren före flytten till Norrköping anställdes en del manliga som gjort
värnplikten som väderbiträden. 2-4 kartriterskor jobbade ofta tillsammans. Europa-

Dagens prognos i P1 läses av Janne Widebäck
1975 som var en mycket välkänd radioröst.

Affärsverksamhet
Efter flytten till Norrköping anställdes efter
ett par år Lars Ag den första icke meteorologen som generaldirektör. Lars Ag var mest
känd från SVT bland annat som utrikeskorrespondent i första aktuellt 1958. Därmed
började SMHI alltmer bli en affärsdrivande
myndighet. Tidigare hade verksamheten
nästan helt finansierats via statliga anslag.
Den enda stora kunden SMHI hade innan var
Luftfartsverket som fick sina prognoser från
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kartan plottades i regel av två stycken, en
från vänster och den andre från höger.
På kvällar vid kvällsfikat var vi oftast 5-7
personer och det var inte ovanligt att någon
åkte och köpte pizza.
På veckoprognosavdelningen jobbade man
endast dagtid och där fanns det 1 meteorolog
men femdygnsdagar 2 st. Och samma meteorolog jobbade där alltid måndag-torsdag eller
torsdag-måndag för att få bra uppföljning av
prognoserna. Måndag och torsdag var femdygnsdagar precis som SVT har det fortfarande. När uppdragsverksamheten tilltog
blev det ännu fler meteorologer främst på
denna avdelning. På veckoprognosavdelningen fanns det även flera assistenter då allt
numeriskt material presenterades som radskrivarkartor och för att sändas på fax måste
de ritas om med tuschritade linjer.

Sista dagen i Stockholm 11 maj 1975. Lägg
märke till Europa-analyserna på rad för var 3:e
timme. Ovanför på klädstrecket faxkartor. Från
vänster Helge Pershagen, Curt Kempe, Gunnar
Rydstedt, Janne Widebäck.

80 talet ECMWF, väderradar, satellitbilder
I slutet av 70 talet och början av 80 talet
skedde en hel del rationaliseringar som främst
minskade behovet av kartritningspersonal.
Bland annat infördes automatisk plottning av
observationer på kartorna och skrivarna till
datorerna kunde börja rita linjer. Därmed fick
många kartritare omskolas till assistenter med
bland annat utläsning i radion. Därmed ökade
antalet personer som läste i radion påtagligt.

Fram till början av 80 talet fanns också en
aerologisk avdelning som gjorde SWC kartor
för flyget där jag även jobbade och man
gjorde även en 30 timmatsprognos 06z+30h
baserat på numeriskt material med mycket
subjektiva ändringar över norra Europa. 30
timmarsprognosen täckte hela Europa och
Nordatlanten bort till New Foundland.
Den aerologiska avdelningen jobbade även
nattetid med paus mellan ca 23 och 02.30.

Första färdiga vädersidan i Dagens Nyheter från SMHI
levererad i en Macintosh för publicering den 4 februari
1989.

ECMWF
Den stora händelsen i början av 80 talet var
dock öppnandet av ECMWF i England vilket
genast höjde kvalitén på prognoserna och meteorologernas extrapolationskartor upphörde
efter några år. Visserligen var huvudsyftet med
ECMWF bättre prognoser på tidskalan 6-10
dygn men för att göra bra långa prognoser så
måste prognoserna på den korta tidskalan först

Helge Pershagen och Leo Rannaleet studerar radskrivarkartor
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förbättras. Så nu började numeriska prognoser
ligga till grund alltmer även för prognoser det
närmaste dygnet. Men vid kraftiga utvecklingar behövdes i regel stora justeringar utföras
av meteorologen av isobarbilden i de numeriska modellberäkningarna. De numeriska
prognoserna blev även allt bättre även på
längre sikt men fortfarande kunde de ge helt
orimliga lösningar med jätteryggar t.ex.

90-talet, Basproduktion och uppdragsverksamhet skiljs. Varningskriterier införs.
Mediaavdelning
Under 90 talet fortsatte kvalitén bli allt bättre
och man kunde nu konstatera att en 5 dygnsprognos hade samma kvalité som en tvådygnsprognos hade ca 1980. Annars var 90 talet decenniet för persondatorer. Meteorologen började skriva prognoserna själva i PC och texterna gick iväg till kunderna automatiskt. Tidigare hade meteorologen dikterat prognosen
för en assistent som senare läste ut prognosen i
P1. Tidningarna ville alltmer presentera egna
vädersidor som vi efter ett tag själva satte ihop
i Macintosh sen PC. Första tidningsprognosen
på detta sätt sändes iväg 1989 från SMHI till
Dagens Nyheter och flera tidningar följde
snabbt efter.

Faxritade subjektiva prognoser upp till 5 dygn
ritades regelbundet och sändes till övriga prognosavdelningar på SMHI
Väderradar
En annan teknisk utveckling som startade var
införandet av dopplerradar med den första installationen i Norrköping 1984. Radarpresentationen var också ny med digital presentation
på bildskärm. På de väderradar som fanns
förut fick man gå in ett mörkt rum och följa
hur PPI snurrade runt på en skärm. Här deltog
jag flitigt i kravspecifikation och i utbilning
hur man tolkar och använder radarbilder. Täta
kontakter förekom med företaget Ericsson som
då byggde våra väderradarer och vi hade flera
studieresor tillsammans för att se hur andra
länder utvecklade radarnät. Först på 90 talet
började man kunna tala om ett rikstäckande
radarnät i Sverige.
Även tolkning av satellitbilder baserat på olika
våglängdskombinationer ökade och där har
SMHI varit pionjärer.
Vädret i TV
TV meteorlogerna till SVT hämtades fram till
1982 från den stab som även skötte basproduktionen inkl. P1 prognoserna och gjordes
som extraknäck. 7-8 st. meteorologer medverkade från SMHI på SVT i deras nyhetsändningar kvällstid. Så länge vi var i Stockholm
åkte TV meteorologen upp till TV-huset på
Gärdet. 1975-82 sändes vädret i SVT från TV
studion i Norrköping. Från 1982 anställdes
John Pohlman på heltid på Rapport och var då
ensam som TV meteorolog och sändningarna
återgick till Stockholm. Stig Ahlgren från
SMHI hoppade in och vikarierade emellanåt.
Aktuellt var tidvis helt utan meteorologer ett
tag men började så småningom ha meteorolog
måndag och torsdag som var femdygnsdagar.
Inga meteorologer förekom i TV från 1982 under lördag-söndag och helger. Vissa undantag
förekom om en helg inträffade en torsdag eller
måndag med femdygnsprognos.

Anna Eronn och Arne Hagmarker på allmänna vädertjänsten på 2000 talet, något som just nu blivit historia
då vi flyttat från översta våningen i hus 12 till hus 23 i
Norrköpingskontoret.

I början av 90 talet gjordes en uppdelning av
uppdragsverksamheten och den statligt finansierade basverksamheten.
Uppdragsverksamheten expanderade kraftigt
och man började hämta medarbetare från näringslivet, mest känd i detta sammanhang blevden s.k. bilhandlaren Jan-Olof Eriksson som
blev chef för F, motsvarigheten till dagens A.
Och den första stora kunden han fick ta sig an
var väderprognoser till TV 4 1994 som tidigare
tagit prognoser från England. Vi ritade alla
kartor här i Norrköping och sändningen av
kartorna via ISDN tog 1-2 timmar att skicka
beroende på att hela kartgrunden sändes på
nytt varje gång. Vi gjorde ingen större vinst på
TV4 men det ansågs viktigt att vi fick leverera
till dem. Vid denna tid hade TV4 s.k. väder-
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princip endast vindvarningar till sjöss haft fasta
kriterier men nu fick flera andra parametrar
fasta kriterier för när vi skulle skicka varning.
Först 3 klasser, sedan ett tag 2 för att 2005 åter
bli 3. Först hette de inte klasser utan nivåer
med omvänd ordning där Nivå 1 var den allvarligaste varningen.

flickor som saknande meteorologisk utbildning
så de fick även färdiga texter som de läste upp
från TV-prompten. Efter ett tag anställde även
TV 4 egna meteorologer där Madeleine Westin
var en av de första. De s.k. väderflickorna
hade haft stora problem med väderspråket när
de fick materialet från England då man ofta
kunde höra talas om att det i morgon skulle bli
klara skyar eller tungt regn.

Vid de högre klasserna 2 och 3 larmas räddningstjänst, länsstyrelser, polis med flera myndigheter, efter Tsunamin 2004 även regeringskansliet. Det första svåra ovädret då detta varningssystem testades var det svåra snöovädret
med stormbyar som drabbade Götaland 17 november 1995. Men den stora väckarklockan för
hur viktiga våra varningar är kom med stormen
Gudrun 8 januari 2005. Stormen Gudrun
gjorde att intresset för SMHI´s varningar ökade
markant och SMHI börjar nu med kurser till
olika myndigeter (TIB på länsstyrelser räddningsledare mm.) hur varningsverksamheten
fungerar och där har jag haft en central roll.
Stormen Gudrun kom i skuggan av tsunamin i
Thailand julen innan vilket resulterade att jag
och en del andra fick ägna en hel del tid att
peppa upp media kvällen innan ovädret. Trots
klass 2 varning (då högsta klassen) dagen innan nämndes i SR ekot inte ens stormen sen
eftermiddag dagen innan.

Jag jobbade ca 1 år på SMHIs media-avdelning
men återgick sedan till basproduktionen igen.
Min TV period
I mitten av 90 talet började man med morgonTV även på SVT (TV 4 var något tidigare) och
meteorologmedverkan med en blandning av
militära och civila meteorologer. Men först år
2000 återupptogs meteorologmedverkan på
lördag och söndagar i SVTs kvällsändningar
och jag var en av dem som då var med på SVT
som nu hade en större väderredaktion under
Pär Holmgrens ledning. Jag fortsatte på SVT
med ungefär 25 % medverkan fram till 2007.

00 talet. PMP införs
Inför tusenårsskiftet var det mycket aktivitet
för att detta tidskifte skulle kunna gå smärtfritt.
Många drog en lättande suck redan före jul när
den första prognosen från ECMWF kom för
det tionde dygnet nyårsdagen år 2000.
Författaren med en väderkarta på SVT i bakgrunden.

Redan 1999 hade man börjat ta det nya editeringsverktyget PMP i bruk, ett system för att
låta meteorologen interaktivt påverka de numeriska modellerna innan de automatisk genererade prognoserna levereras till kunderna. Systemet infördes succesivt och den sista manuella prognoskartan skickades via fax i september 2002.

Nätverk
En annan påtaglig teknisk förändring under 90
talet var att man byggde upp data-nätverk på
vädertjänsten. Tidigare hade alla numeriska
kartor tryckts ut i datahallen och skickats upp
till vädertjänsten med en för detta ändamål
speciell hiss. Regionerna fick kartor via fax.
Men nu började alla kartor tryckas ut på skrivare på avdelningarna och information kunde
även fås på PC

Ensembleprognoser
Från ca 2000 är fysiken i de numeriska vädermodellerna så bra att orimliga lösningar dyker
nästan aldrig upp. Meteorologen jämför olika
modeller för att få fram den mest sannolika
prognosen. Detta tar modellmakarna fasta på
och utveklar ett system med ensembleprognoser där man kör ett stort antal prognoser med
lite olika utgångsläge. Ensembleprognoser har

Vädervarningar
Varningstjänsten förändras en hel del under 90
talet. Med början 1994 införs bestämda kriterier och nivåer på varningarna. Tidigare hade i
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fått en allt större betydelse där man i känsliga
områden justerar utgångläget något och kör om
modellerna med ca 50 nya prognoser. Från
detta ser man hur stor spridning man får i resultatet och om någon eller några modeller får
någon extrem utveckling. Ensembleprognoser
blir ett sätt att skapa objektiva sannolikhetsprognoser.

del nationer ändå förstått vad som var på gång.
I detta projekt blev jag Sveriges representant
från år 2000. År 2006 stod Meteoalarm färdigt
i en första version. Därefter har främst antaletdeltagande länder ökat, främst från Osteuropa
där man börjar komma i kapp med den tekniska utvecklingen. Hydrologiska och oceanografiska varningar har också succesivt tillkommit.

Casting av alla meteorologer

Det gick väldigt trögt i början med detta projekt men omkring 2005 när Österrike tog hand
om ledarskapet lossnade det och 2006 fanns
sidan att beskåda för allmänheten. För vår
svenska varningssida på webben som blev klar
ungefär samtidigt hämtades många idéer.
Bland annat blev alla varningar mer knutna till
väderhändelser varvid ord som halka och trafiksvårigheter togs bort i varningarna och blev
snarare ord som användes i konsekvensbeskrivningen. Vi återgick också 2006 till 3 klasser, där den tredje klassen blev toppen av
klass 2. Varje klass fick också en färg enligt
samma kriterier som i Meteoalarm. Införandet
av klass 3 var också en konsekvens av stormen
Gudrun då många inte förstod allvaret i de varningar som gick ut då.Man kunde inte skilja
denna varning genom högre vindstyrkor från
övriga klass 2 som tidigare gått ut.

Sveriges radiokanal 1 även kallat P1 där vi
skött utläsningarna för de rikstäckande prognoserna sen 1924 börjar ställa allt högre krav på
de medverkande. 2006 skickades alla meteorologer som läser prognoser i SR till s.k. casting, en test för att bedöma lämpligheten att
presentera vädret i radion. Två stycken meteorologer på vår avdelning fick efter detta inte
längre läsa radiorapporterna vilket ställer till
problem i våra scheman då radioutläsningen
kombineras med annan verksamhet. Vi meteorologer har ansett det viktigt att den som läser
vädret i radion är väl insatt i väderläget speciellt om frågor dyker upp. På senare tid (20122013) ställer ”P1 morgon” dessutom krav på
antalet medverkande meteorologer i deras
sändningar. Först 5, senare 3. En speciell P1
vakt mellan kl. 05 och 13.30 inrättas så radion
har därmed blivit betydligt mer personkrävande och antalet meteorologer har ökat något på
avdelningen. Varningarna speciellt vid klass 2
och klass 3 har också i högre grad krävt extra
bemanning då servicen till myndigheter ökat
vid dessa tillfällen.

Pris
2010 erhöll jag European Meteorological Society Broadcast Meteorologist Award som jag
mottog i Zürich i september. Tack alla i SMS
som nominerade mig.

Meteoalarm

Cirkeln är sluten

Efter de svåra Lothar stormarna som drabbade
centrala Europa vid jultid 1999 sattes det igång
en hel del aktiviteter. Främst den första och
även värsta stormen som drog in över Frankrike 27 dec. 1999 missades nästan helt av vädermodellerna varvid det blev stora brister i
varningarna. I Paris uppmättes orkanbyar på
upp mot 40 m/s med mycket svåra skador på
skog och byggnader utan att någon varning
gått ut. En av de aktiviteter som sattes igång
var att få ett system att förmedla varningsinformation mellan de olika nationella vädertjänsterna i Europa, då man efteråt funnit att en

Cirkeln är nu sluten och jag har nu min kontorsplats nästan på samma plats i hus 22 Norrköpingskontoret som jag hade vid flytten till
Norrköping 1975. Basproduktionen har flyttat
från hus 12 till hus 23 och vi sitter åter tillsammans med de meteorologer som jobbar i
uppdragsverksamheten på Apm vilket är väldigt positivt. Vi har dessutom fått ett nytt styrningsverktyg Valen och upplösningen har gått
ner till 2,5 km i PMP. Vi använder också en
ny modell Arome med gridavstånd 2,5 km.
Någon utvärdering vad detta inneburit är för
tidigt att göra.
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Gert Hirsch- några minnen

Gert Hirsch f.d. meteorolog vid SMHI avled den 24 mars. Gert var en färgstark person, skicklig meteorolog, musiker, bra och
idérik arrangör av konferenser, utflykter
och fester.

Bromma flygplats. När denna lades ner
flyttade han över till SMHI Stockholm/
Arlanda, där han blev kvar till sin pensionering 2003.
Under arbetsåren vid SMHI på Arlanda var
Gert ansvarig för kurserna för många av
SMHIs kundgrupper samt även för blivande piloter. Han var en intressant lärare
med stor teoretisk och praktisk kunskap.
Med sina konstnärliga talanger skapade
han ett intressant och utförligt kursmaterial
för deltagarna samt även utställningsskärmar, som använts bl.a. vid Sacos yrkes-

Gert föddes i Poznan under kriget. Hans
föräldrar hade sina rötter i Estland och
Ryssland. Hans far blev soldat och försvann i kriget. Gert och hans mor kom senare som flyktingar via München till Sverige.
Efter studentexamen i Katrineholm, sommarpraktik vid SMHI Arlanda och en
fil.kand på naturvetenskaplig linje vid
Uppsala universitet
gick han den 1-åriga
prognos- och analyskursen. Därefter anställdes han på aerologiska avdelningen
vid SMHI. I samband
med SMHIs utlokalisering till Norrköping
började Gert på Flygvädertjänsten vid
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mässa och vid utställningen Rymden vid
Tekniska muséet. Dessutom gjorde han utställningsskärmarna till SMHI- Arlandas
jubileum. Han var också en skicklig foto-

graf och tog många vackra naturfoton. Ett
annat av Gerts verk finns på hans gård på
Saaremaa, gjord i smide och föreställer ett
skepp med segel.

Foto: Mona Lidman Valdemarsson

Han blev tidigt medlem i SMS och snart
också i dess styrelse, där han haft poster
som både ordförande och kassör. Dessutom tillhörde han i många år PF-redaktionen! Gert arrangerade studieresor till
Tyskland och till Schweiz. Inte så lätt att
1985, när muren fortfarande fanns, ordna
den tyska resan. Gustav Scheutz har skrivit
lite om denna resa på annan plats i detta
PF-nummer. 1987 var det dags för studieresan, som blev en resa genom stora delar
av Schweiz. Gert var en av dem som ordnade det mesta även vid denna resa. Vi besökte bl.a. WMO, världsmeteorologiska
organisationen i Geneve, italiensktalande
meteorologiska kontoret Ticinese, alpbyn
Zermatt och lavinforskningsinstitutet i Davos. Denna resa avslutades på SMA,
Schweiz Meteorologische Anstalt i Zürich.
Mycket om denna Schweizresa finns i tidigare PF. Gerts eget sätt att uttrycka sig gör
den läsningen lite intressantare: ”Vårt hotell låg mellan järnvägen och ett av glädje-

stråken – vilket gav intressanta kulturinblickar - hemmafruar liksom proffsen
genomgående nyttjade mönstrade nätstrumpor med strumpeband” eller ”Härliga
kakafonier utanför fönstret underlättade
vårt uppvaknande” eller ”Då överföll oss
den s.k. föhnen”.
Gert var också SACOrepresentant och slet
verkligen för att förbättra våra villkor. Där
ingick han också i många SMHI-projekt
och arbetsgrupper bl.a. fördelningen av
män/kvinnor inom olika poster inom SMHI
samt även i tekniska projekt, som bl.a. det
allra första projektet inom RiPP.
1986 arrangerade SMSs styrelse Nordiskt
Meteorologmöte i Visby. I arrangörskommittén ingick Gert som utflykts- och nöjesansvarig. Med Gerts fantasi och positiva
inställning att allt kan ordnas, så blev det
många intressanta utflykter, överdådig välkomstmottagning i kyrkoruin, och överras-
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kande underhållning på avslutningsmiddagen. Vid alla NMM brukar deltagare från
varje land arrangera underhållningen sista
kvällen. Vi från SMS har varit lyckligt
lottade, eftersom vi vid alla NMM mellan
1980 – år 2000 hade Gert, som både hade
idéer, spelade och sjöng. Att ha med en sådan person som Gert i ett
festsällskap gör att festen
aldrig blir tråkig!

unionen 1989.” Han avslutar sin reseberättelse med orden: ”Tänk om vi kunde
bjuda hit någon estnisk kollega – tyvärr
kostar dem det nödvändiga sovjetiska utrikespasset en dryg meteorologmånadslön.”
Men han lyckades med detta, se fotot.

Gert var en sökare – han
sökte sina rötter och ett
modersmål. I vuxen ålder
studerade han estniska.
Estlands ”förnyelse”
(Gerts uttryck) d.v.s.
glasnosten skedde i slutet
av november 1989. Den
första reguljära flyglinjen
från väst till Tallinn återupptogs den 26 november
1989 - nästan på dagen 50
Gert och två gästande estniska meteorologer; Sirje och Helve
år sedan sista föregående
På södra udden av Saaremaa byggde Gert
flygning gjordes. Med på detta plan var
och hans fru Raija ett sommarhus, som
Gert på väg till ett studiebesök hos våra
Gert själv ritat. Där hade Gert tänkt få tillestniska kollegor. Gert berättade: ”Flygrebringa sina somrar med familj och vänner.
san tog 25 minuter längre tid än beräknat
Under vintrarna skulle de vara i Sverige,
p.g.a. en mängd hemliga ’fredsbevarande’
där deras barn och små barnbarn bor. Gerts
raketbaser, ubåtsbaser och flygbaser i
stora sorg efter meddelandet om sin sjuknordvästra Estland. Åter trampade jag
dom var att hans barnbarn inte skulle
mödernejorden, en jord där skuggorna äntkomma ihåg honom.
ligen vågar andas och tala, där turisthotellets mikrobetong (95 % betong och 5 %
Vi är många kollegor, som lite då och då
mikrofoner) inte längre är fullt så hotfulla.
kommer att påminnas om roliga episoder
Detta besök blev för mig dubbelt historiskt.
tillsammans med Gert, samt om hans goda
För första gången i mitt liv kunde jag
råd som t.ex. nyttan av att träna med käpp
’prata meteorologi’ på estniska i Estland.
samt att vippa på nakna tår!
Förnyelsen och/eller SAS nya flyglinje
öppnade för mig de förut så stängda dörFör kollegorna på Arlanda
rarna. Livet i Estland ändrades otroligt efter att de blev självständiga från Sovjet-

Caje Jacobsson och Marianne Westerlund
Foto: Caje Jacobsson (utom skulpturbilden)
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MINNESORD, Gert Hirsch
svara för anslaget till besöket av kolleger
från Kina. Fritz tog dock hand om det
mesta när det gällde deras studiebesök.

Es war ein mal, så inleder Gert på sitt typiska sätt en serie reseberättelser omfattande sexton sidor i julnumret av Polarfront 1985. Han beskriver hur idén föddes
en vårdag att ordna en Weinlesefest i kombination med studiebesök hos kolleger
både i Väst- och Östtyskland i oktober.
Gert gjorde ett gediget förberedelsearbete
för en lyckad resa. På bilden med inslag
från biljetten finns alla deltagare med.

1999 var det dags för 40-årsjubileum på
Arlanda och Gert hade hand om den imponerande utställningen av foton och andra
minnen av SMHI-åren där. Vår tidigare
chef Martin William-Olsson deltog i sånginslagen vid festen medan Gert hanterade
gitarren. De båda var medlemmar i en kör
som brukade framföra bl a
Bellmanvisor
Vid samåkning med bil
under hans första meteorologår på Arlanda hade vi
intressanta samtal. De fördjupades då vi fem vänner
gjorde ett tredagars besök
i hans fina sommarhus
längst söderut på Ösel i
juni 2011. Krig kom att
dominera hans och mitt
samtal. Det hade varit en
del av vardagen under de
första uppväxtåren i
Poznan efter födseln där
1941, vid den tiden en del
av det stortyska riket.
Innan han kom som flykting till Sverige
tillsammans med sin mor hade han bland
annat minne av att som treåring suttit i sin
mors knä utanför det sönderbombade
Dresden.

Ett speciellt minne är då Gert tog våra pass
i fickan och promenerade genom järnridån
för att ordna visum inför besöket i Potsdam, vi blev sedan behandlade som DDR:s
gäster och kunde lätt passera gränsövergången förbi avundsjuka blickar från folk
som köat i timmar efter besök i väst. Vid
Berlinbesöket fick vi uppleva 28 graders
värme en sen oktoberkväll på en uteservering. Med sina gedigna språkkunskaper
förklarade Gert för oss ordet Altweibsommer som motsvarade vår Brittsommar. Resan fortsatte mot Köln och sedan utmed
Rhen, där det blev en minnesvärd vinskördefest i Andernach am Rhein. Två år senare ordnade Gert en lika uppskattad SMSresa till Schweiz. För att fortsätta med hans
SMS-engagemang så var jag tacksam att
han övertog kassörsposten så jag slapp an-

Under senare år ägnade han tiden även åt
släktforskning tillsammans med hustrun
Raija. Speciellt blev Ösels historia tillbaka
till svensktiden utforskad. Modern kom
från Tallin och han fick senare en fosterfar
med estniska rötter sedan fadern försvunnit
i kriget.
Det är stor saknad man känner efter Gert
som betytt så mycket för trivseln på arbetsplatsen och även kunskapen om skeendena i vår del av världen.

Gustav Scheutz
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Hur NMM förändrade mitt liv
Anders Persson
genom ”finländska glasögon” och, av en
tillfällighet, att finska språket trots allt inte
var sååå svårt.

Fram till och med 1970 (I Helsingfors) var
de nordiska meteorologmötena ganska
“gubbiga” tillställningar. Men från och
med NMM8 i Köpenhamn blev det annat
ljud i skällan, ty då började andelen kvinnliga meteorologer öka kraftigt. Och det gav
ett nytt skruv åt sammankomsten.

1980 tog jag modet till mig att jobba några
månader på mycket finska FMI där jag
träffade min blivande hustru. Matnyttigt
för mitt yrkesverksamma liv var att jag på
FMI, i diskussioner med en del progressiva finländska meteorologer, satte mig in
i numeriska prognoser, dynamik och sannolikhetsprognoser. När Daniel Söderman,
fd IT-chef på FMI och nu näst högste chef
på ECMWF hörde att hans betrodda medarbetare Marja gift sig med AP drog han
slutsatsen att denne kanske inte var så galen som det påstods och engagerade mig
som konsult.

På våren 1978 hölls NMM11 i Norrköping. Det var en speciell vår eftersom jag
fortfarande var i livet. I februari hade en
grupp ungdomar omkommit i Anarisfjällen
i en oväntad katabatisk storm. Jag höll på
med min österrikebok och hade varit
tvungen att tacka nej till en inbjudan att
komma med.
Der var en underbar vardag när vi mötte de
nordiska delegaterna nere i stan, jag tror
det var utanför Stadsteatern. Bland de finländska meteorologerna fanns en livlig och
charmig kollega, Pia Bremer, som det inte
var svårt att fatta tycke för. Just då höll jag
på med en ny bok, om Tjeckoslovakiens
tragiska öde fyrtio år tidigare, med efterdyningar trettio år tidigare och tio år tidigare (den sovjetiska inmarschen).
När Pia hörde det undrade hon om
det inte nästa år var dags att påminna om vinterkriget 1939.
Jag var tveksam; det verkade inte
finnas något nytt att komma med.
Men eftersom i det dåvarande politiska klimatet en och annan menade att det var nog finnarna som
hade skulden, så tänkte jag att nu
dj***r. Resultatet blev ”Finlands
sak var svår”, en titel som min
trätobroder Mats Johansson (m)
inspirerat till. Under mitt forskande
upptäckte jag inte bara att det fanns
intressanta och okända aspekter på
vinterkriget genom att sätta in det i
den finländska historien. Och genom den lärde jag Sveriges historia

Inblickarna i Sveriges historia genom finländska glasögon ledde till böckerna om
den ryska inkvarteringen 1741-43, som
senare förde mig i kontakt med Herman
Lindqvist, och gerillakriget i Finland
1808, som kom ut i två upplagor, också på
finska och ledde till ett TV2-program.

Anders Persson, Lars Meuller, P O Hårsmar, Pia Bremer och en
finsk kollega
Foto: Fritz Larsson
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FÖRSTA VÄRLDSKRIGETS VÄDERPROBLEM I EUROPA
DEL I KRIGSFÖRSPEL OCH KRIG 1914-15.
Gustav Scheutz
framgång. För de tyska soldater som väntade
inne i skydd blev förhållandena outhärdliga.
De var inte byggda för att hysa folk någon
längre tid och fylldes snart med iskallt vatten.

Exempel på hur viktigt väder och prognoser är
vid krigföring finner vi i inledningen till det
långa och särskilt i människoliv kostsamma
slaget vid Verdun, som behandlas närmare i
del II i nästa nummer. Allt var förberett från
tyskarnas sida för att öppna eld i gryningen 12
febr 1916. Kejsar Wilhelms 43-årige son med
samma namn stod i ledningen och skrev dagordning. Natten var klar och kall, men plötsligt
försvann den franska fronten i en snöstorm,
barometern föll tillsammans med de tyska förhoppningarna om en snabb seger. Man kunde
inte se att skjuta något, spaningsballonger och
flyg kunde inte lyfta. Kronprinsen fick uppskjuta anfallet ett dygn, sedan blev det uppskov
i ytterligare tio dygn medan snöstormen rasade. Under tiden hann fransmännen, som var
helt oförberedda, gruppera om sina styrkor.
Kronprinsen skrev: Varje timme som förlorades minskade våra möjligheter till en snabb

I sommar blir det hundra år sen en lika lång
period med fred för Sveriges del fortsatt med
ytterligare 100 år av fred genom att vi lyckligtvis undslapp första och andra världskrigen. För
Europas del hade man haft smärre krig. 186465 erövrade Preussen Schleswig-Holstein från
Danmark och 1870-71 förlorade Frankrike Elsass-Lothringen till Preussen som därefter blev
kejsardömet Tyskland. I förbigående kan även
Krimkriget nämnas, då föddes nämligen den
moderna meteorologin genom att man med telegrafens hjälp kunde följa en storm från
Frankrike till Svarta havet.
Det turkiska väldets sönderfall ledde till småkrig på Balkan 1912-13. Balkanförbundet av
stater bildades 1912 riktat mot Turkiet. Turkarna hade ju redan 1683 trängt upp till
Wien och sedan långsamt drivits tillbaka
och nu drevs de ut ur Europa frånsett ett
litet fäste vid Bosporen.
Vintern 1913-14 rådde kalla kriget på Balkan och någon i Wien föreslog att tronföljaren Franz Ferdinand skulle besöka Sarajevo
i juni. Med stöd från Ryssland ledde en serbisk nationell rörelse en strävan att samla
den slaviska befolkningen i grannländerna
till ett storserbiskt rike. Även om detta
skedde i liten skala känns det igen från förspelet till andra världskriget och även i nutiden. Serbiens intentioner motarbetades av
Österrike-Ungerns tronföljare och därför
blev han jämte sin maka skjuten vid besöket
i Sarajevo. Den unge studenten Gavrilo
Princip som var mördaren fick invänta sin
18-årsdag för att kunna avrättas i en liten
cell i blivande koncentrationslägret Theresienstadt. Vid besök där fick jag titta in i den.
Han avled före sin avrättning.
Det blev nu en kedjereaktion bland stormakterna som utlöste ett storkrig i början av
aug. I Österrike-Ungern fick den nationalistiska rörelsen en förevändning att krossa

30

Polarfront nr 154 juni 2014

användes mest för att spana över fienden liksom zeppelinare och förankrade ballonger, som
dock var känsliga för stark vind och lätt kunde
skjutas ner. Här kom sikten in som ett problem,
man kunde inget se vid dimma och krutrök.
Det hade väl inte hänt mycket sen slaget vid
Lützen och var det rejäl dimma kunde de egna
trupperna bli angripna. Flyget hade ingen
större betydelse de första båda krigsåren. Vid
spaning som de oftast användes till var de förstås beroende av god sikt vid start och landning..

Serbien. I ett Ryssland med stora inrikesproblem fick man en yttre fiende att angripa för att
undvika en inre revolution. I Tyskland där man
redan rustade för fullt hade man sedan 1882 en
trippelallians med Österrike-Ungern och Italien
som senare dock kom att angripa Österrike.
1894 tillkom en försvarsallians mellan Frankrike och Ryssland kallad entente cordiale till
vilken även Storbritannien anslöt sig. Enskilda
personer som bar störst ansvar för krigsutbrottet var kejsar Wilhelm II och tsar Nicholas II,
båda var svaga ledare och lät sig övertalas av
sina generalstaber och utrikesministrar. De
hade dock helt avgörande beslutsrätt när det
gällde krigsförklaring. Wilhelms generalstabschef Moltke yttrade vid ett hemligt möte med
honom i dec 1912: Krig är oundvikligt, ju förr
det kommer dess bättre. Vid 100-årsminnet av
segern över Napoleon vid Leipzig 1913 anförtrodde Wilhelm sin kollega Franz Joseph att
han inte var emot ett storkrig. De väderproblem vi skall behandla berör sex områden:
hetta, vind, sikt, köld, snö och regn. Hettan var
mest påtaglig i krigets inledning, sensommaren
1914 kan jämföras med 1939, då andra världskriget inleddes. Iseborg betecknar i sin bok
sommaren 1914 som extremt varm i Lund. Det
berättas om officerare som färdades till häst att
de föll av drabbade av solsting. För soldaterna
var det värst att ligga stilla i de heta skyttegravarna med rätt varma kläder och i gassande
sol. Sommaren 1915 blev betydligt svalare och
betecknas som kall, hösten extremt kall i södra
Sverige av Iseborg, fast då fick betydligt större
antal soldater ligga i de tidvis heta skyttegravarna.

Så kommer vi då till kölden. Iseborgs bok om
Väder och oväder under 1900-talet anger
sommaren som kall och hösten extremt kall i
Lund som låg närmast krigsskådeplatserna
bland de neutrala staterna. Krigförande staters
uppgifter skall man ju inte lita för mycket på.
Speciellt på ostfronten led soldaterna svårt av
köldskador i slutet av 1915. Hösten detta år var
extremt torr och året som helhet torrt i Lund, så
snöproblemen bör ha varit mindre än året före.
När det gäller snö- och regnproblem drabbade
dessa ju främst det relativt stillastående skyttegravskriget, som kom att dominera under de
båda sista krigsåren. Gyttja och översvämningar är bestående minnen av problemen från
denna tid och de kommer att behandlas närmare i del II i nästa nummer av Polarfront.
KÄLLOR:
Marco Smedberg: Första världskriget Historiska Media 2014. Vanvettet på Västfronten.
Carl Belfrages dagbok 1915-18 av Bengt
Belfrage, SMB 2008.

Vindens styrka och riktning hade man svårt att
göra prognoser på. Det gav problem i samband
med det helt nya av tyskarna inledda gaskriget.
När tyskarna inte fick något genombrott i ställningskriget påbörjade de kl 5 på morgonen den
22 april 1915 att skjuta gasgranater mot fienden. En gul tjock rök av klorgas drev mot engelsmännens skyttegravar, 5000 soldater kvävdes till döds. Snart skaffade de gasmasker och
tyskarna förstod att de själva kunde drabbas
om vinden vände. I stället sköts gasgranater
med värre kemiska ämnen, efterhand mest senapsgas långt in på fientligt område. Maskerna
gav dåligt skydd mot den, den gav svåra skador på kroppen och synen skadades. En soldat
som sårades av den var Adolf Hitler. Sammanlagt dog cirka 65 000 soldater genom gaskriget. Flygvapnet var begränsat 1914-15 och

De stora slagen, del 2 och 15, Verdun och
Somme 1916, SMB 2009-10.
Raoul Iseborg: Väder och oväder under 1900talet, Raben-Prisma 1997
Bra Böckers Lexikon 2000, Bra Böckers bokförlag AB 1999 (bilder).
Militär Historia och Ill. Vetenskap Historia,
senaste tidskriftsnummer.
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De två övriga vinnande bilderna från EMS-fototävling
Lightning alley
Ranking: 2
Photographer: Deligny, Vincent
Date: 2013-06-19
Place and Country: Chemin JURA
FRANCE
Description:
Just before midnight, the sky has
become awesome!
I was outdoor but not a long time!
This is after an Ef3 tornado near
Chaumont more north (yes in
France!) 6 hours ago.
Aurora Borealis over Jökulsarlon
Ranking: 3
Photographer: Köster, David
Date: 2013-03-03
Place and Country: Jökulsarlon,
Iceland
Description:
This multicoloured Aurora Borealis I
photographed at the glacier lagoon of
Jökulsarlon/Iceland in March 2013.
Due to the promising aurora and
cloud forecast of Icelandic Met
Office I decided to go to this place in
the middle of the night. It took a
while to find the right settings in the
dark. The challenge was to achieve a
compromise between a balanced
exposure for the foreground and the
sky, simultaneously to avoid startrails at the photo and to get proper
sharpness and depth of field.

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

Meddelande från Kassören:
Dax att byta lösenord för Polarfront och vissa dokument. Under juni månad får du mejl med
det nya lösenordet av kassören - om du inte ligger efter med medlemsavgiften.
Det är också till mig du anmäler ändrad adress och e-post.
Hälsningar Kerstin Vejdemo
Kerstin@vejdemo.se
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