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Ordföranden har ordet 
 

”Sommaren är kort, 
Det mesta regnar bort” 

diktar Thomas Ledin i sin kända sång. 
Men det är inte direkt tillämpligt på den 
gångna sommaren. Den har varit lång, torr 
och varm och samtidigt en av de blötaste på 
länge med skyfall och kraftiga åskväder på 
många håll. Men det finns ju vissa intres-
santa iakttagelser man kan göra. T.ex. så har 
ju blockeringarna över norra Europa inklu-
sive Sverige varit typiska denna sommar 
men bara korta kallluftsutbrott varefter hög-
trycket har återetablerat sig. Och även nu i 
slutet på september så är ett nytt högtryck på 
gång. 

Detta verkar i sin tur vara en avspegling av 
mer meridional cirkulation och mindre zonal 
cirkulation. De olika extremväder som rap-
porteras på det norra halvklotet är mycket 
ofta kopplat till denna ”lågindex-cirkula-
tion”. 

Man hör ofta detta refererat till som att jet-
strömmen meandrar och växelvis ligger långt 
åt söder och i andra fall extremt långt mot 
norr. Men det börjar finnas en ganska ut-
vecklad syn på att detta kan vara en direkt 
konsekvens av den globala uppvärmningen. 
Eftersom polerna och särskilt Arktis nu 
värms nästan tre gånger mer än genomsnittet 
på jorden så försvagar detta naturligtvis den 
nord-sydliga temperaturgradienten på mel-
lanbredderna. Redan Fultz i sina dishpan-ex-
periment på 1950-talet visade att en roter-
ande vätska kunde skifta cirkulationstyp 
snabbt om förhållandet mellan rotation och 
baroklinicitet ändrades. Den globala upp-
värmningen är ett transient fenomen och det 
som nu sker kan ändras när temperaturök-
ningen hamnar på  + 2 grader istället. Det 
vore intressant att veta om man tittat på detta 
i alla de globala klimatsimuleringar som 
gjorts och om man kan se några sådana sys-
tematiska ändringar i cirkulationstyp i olika 
regimer. 

Detta apropå den varma och sköna, men reg-
niga sommaren. 

Men den kanske tråkigaste nyheten denna 
sommar var beskedet om att Tage Andersson 
– RadarTage - avlidit i en ålder av 82 år. Jag 
har personligen känt Tage genom nästan hela 
mitt meteorologiska liv och så är det nog för 
de flesta i min generation. Han har varit lä-
rare, forskare, prognosmeteorolog, med ett 
eget namn som radarexpert, både vid MIUU, 
Flygvapnet och SMHI. För oss i styrelsen i 
SMS var beskedet extra tråkigt. Tage har ju 
varit verksam inom SMS på det ena eller det 
andra sättet i många perioder, bl.a. som ord-
förande och nu fram till sin död som vice 
ordförande i styrelsen och medlem av Polar-
fronts redaktion. Tage var den som ordnade 
vårt senaste möte i Norrköping den 3 sep-
tember som han aldrig fick vara med om. 
Men det var typiskt för Tage att inte avsäga 
givna åtaganden i onödan. Flera andra ut-
trycker sin saknad över Tage på andra håll i 
detta Polarfrontsnummer. Vår sorg är stor 
men det är också en förlust med praktiska 
konsekvenser.  

Tage var vår enda koppling till SMHI och 
Norrköping i den nuvarande styrelsen. För 
att kunna gå vidare måste vi ha någon repre-
sentation i styrelsen från SMHI i Norrköping 
- vi har många medlemmar där och vi ordnar 
regelbundet möten i Norrköping. Det måste 
finnas någon som kan ta tillvara Norrköp-
ingsmedlemmarnas intressen i styrelsen och i 
Polarfrontsredaktionen. Vi söker därför med 
ljus och lykta efter någon som kan snabbt 
komma in i styrelsen och Polarfrontsredak-
tionen (det behöver dock inte vara samma 
person!).  

Vi fortsätter också med vårt arbete att 
genomföra de beslut som togs vid årsmötet 
om utveckling av SMS. Men som jag sagt 
tidigare: styrelsen har inte all den kompetens 
som krävs för flera av uppgifterna och om vi 
ska lyckas så måste frivilliga till. Vi åter-
kommer på annan plats i detta nummer med 
en förnyad begäran om hjälp med Polarfronts 
layout. 

Svante  
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Redaktörens spalt 
 
 

Hösten kommer varje år och i år har den 
drabbat oss extra hårt. Redaktionen och 
skribentskaran har minskat på ett tråkigt 
sätt. Tage Anderssons frånfälle har gett 
upphov till minnesord både i tidningar och 
i mailväxling mellan kollegor och SMS-
medlemmar. Tage memoreras även på 
några ställen i detta nummer av Polarfront. 

Detta ställer krav på oss andra som också 
berörs av Svante på ordförandens sida. 

Just ordföranden gör skäl för sin ämbetsti-
tel på flera sätt. Han står för flera inslag i 
detta nummer avseende NMM i Tromsö, 
utveckling av SMS/Polarfront och kom-
mentar till en artikel m m. 
 

 

I detta nummer finns också artiklar som 
handlar om Kalmanfilter, havsis och 
vädrets påverkan på första världskriget för 
att nämna några. 

I samband med flygvapenmeteorologträf-
fen, organiserad av Bertil Larsson i Ljung-
byhed, begärdes det in berättelser från be-
rörda. Ett antal sådana kom in. Inga bidrag 
finns med här, de skulle ta över 25 sidor, 
men se notis om dem. 

Nu ser vi fram emot fler artiklar till Polar-
front och de önskar vi få senast redan 1 
december. Tanken är att hinna få ut en 
tidning till julhelgen. 
 
Lars Bergeås 

 

 

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

 
 
 

En redaktionsmedlem och kamrat har lämnat kontoret 

Tage Andersson avled i slutet av augusti. 
En flitig, mångsidig och orädd skribent har 
tystnat. Utöver hans många och tunga in-
lägg i klimatdebatten så behärskade han en 
mångfald andra delar i den meteorologiska 
världen.  

Ett av hans uttalanden har lämnat extra 
bestående minne hos mig. Det var på 
NMM 2006 i Uppsala som Tage påpekade 
att det är omöjligt för oss människor att 
förutsäga teknikens och samhällets ut-
veckling och gav följande exempel. I slutet 
av 1800-talet befarade man att tillväxten 
av städerna och deras transportsystem 
skulle medföra stora problem; ”Vi kom-
mer att översvämmas av hästdynga!” 

Problemet löstes i ett plötsligt utvecklings-
steg i början av 1900-talet då bilen kom. 

Tages insatser inom radarmeteorologin är 
omfattande. Han läste mycket och skrev 
mycket. En personlig uppskattning är att 
han stod för åtminstone 10 – 15 % av 
materialet i Polarfront. Det fanns nästan 
alltid artiklar som kunde läggas in i tid-
ningen. De kunde handla om instrument-
historia, vindstatistik och mycket annat.  

Vi saknar Tage. 

Lars Bergeås  
Redaktör 

Foto på sid 1 är från facebook 
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I förra numret av Polarfront hade vi en ruta med rubriken 
Hjälp sökes! 

Budskapet var en förfrågan efter hjälp med att göra en ny layout till Polarfront.  

Ett av besluten vid årsmötet var att modernisera Polarfront, inte bara innehållsmässigt 
men också utseendemässigt. Alla har varit eniga om att SMS ska utvecklas och förnyas 
för att bättre svara mot behov och intressen idag och under de kommande åren. 

Vid årsmötet och i ett senare nummer av Polarfront gjorde styrelsen klart att den inte 
har all behövlig kompetens och tid som krävs att utöver ordinarie verksamhet också 
göra det utvecklingsarbete som ska leda till ett bättre SMS. Men tillsammans och ge-
nom att dra på de resurser och kompetens som finns inom SMS borde det vara möjligt 
att nå längre än med bara styrelsen enbart. På ett område har det lyckats. Leon Lee har 
påbörjat arbetet med att modernisera SMS hemsida för att göra den mer informativ och 
tillgänglig. Leon gjorde precis det vi ber er andra om som sitter på den kompetens som 
kan leda tillen ny Polarfrontlayout - att ge oss den hjälp som behövs. Vi ska inte göra 
något något flott, glättat och dyrbart utan något som är enkelt, snyggt och gör det lät-
tare att redigera och sätta ihop Polarfront med en modernare layout. Men det ligger inte 
i uppropet att den som kan hjälpa till med layout ska vara den som producerar Polar-
front. Det ligger på Polarfrontsredaktionen. Men vi behöver också veta vilket publice-
ringsprogram som är bäst och billigast så att vi kan köpa in ett verktyg i vilket det är 
effektivt att arbeta med den nya layout-mallen. 

Det är klart att om inte kompetensen finns bland SMS medlemmar så går det inte att 
göra så mycket den vägen. Då får vi överväga om vi kan gå ut och köpa upp tjänsten. 
Men det blir definitivt dyrare och alla upphandling kräver tid och uppmärksamhet. Så 
därför gör vi ett nytt försök med våra hjälpsamma medlemmar. 

Hör av dig! 

Svante Bodin 
Ordförande 
Tel. 0722350878 
E-mail: svante@bodin.com 

Motioner till Årsmötet inlämnas senast den 15 december 2014 
 

SMS årsmöte 2015 kommer att äga rum den 10 februari 2015 i Stockholm. 
 

Mer information om årsmötet kommer senare men vik redan nu eftermiddagen. 
 

Enligt SMS stadgar ska motioner vara inlämnade till styrelsen senast den 15 december. 
 

Välkommen att lämna in dina förslag till Svante Bodin (svante@bodin.com) eller annan 
medlem i styrelsen senast detta datum. 
 

Hälsningar 
 

Styrelsen 
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Havsis och lufttemperatur 
Edvard Karlsson 

Inledning 

Minskande mängd havsis i Arktis förs ofta 
fram som bevis på en förstärkt växthus-
effekt pga. utsläpp av växthusgaser. Den 
ökande mängden havsis runt Antarktis 
nämns dock inte så ofta i debatten. Frågan 
är om havsisen i ett globalt perspektiv sä-
ger något om global uppvärmning? 

Norra och Södra halvklotet 

National Snow and Ice data Center1 
(NSIDC) vid University of Colorado USA 
tillhandahåller satellitbaserade tidserier för 
åren 1979-2012 över havsis både för norra 
halvklotet (Arktis) och södra halvklotet 
(runt Antarktis), vilka ha plottats i figur 1. 
Maximum på norra halvklotet inträffar i 

februari-mars och minimum i september. 
På södra halvklotet är maximum i septem-
ber och minimum i februari. Det är stor 
skillnad mellan maximum och minimum, 
vilket visar på betydande avsmältning un-
der sommaren.  

Vinterisen (maximum) i norr visar en svag 
ökning 1979 - 2000 och därefter en svag 
minskning så att det är samma värde 1979 
som 2012. Sommarisen (minimum) i norr 
visar en viss ökning 1979 - 1997 för att 
därefter tydligt minska2. 

I söder ökar vinterisen (maximum) något 
med tiden, medan sommarisen (minimum) 
i stort sett är konstant.

 

 
 

Figur 1: Havsisens area på Norra Halvklotet/Arktisoch Södra Halvklotet/Runt Antarktis, 
miljontal km2 

 

 
1 http://nsidc.org/data/nsidc-0192 
2 IPCCs (http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_Chapter04_FINAL.pdf) beskrivning av 
isen i norr innehåller ingen ökning 1979-2000 pga. att de istället för ”isens area” främst presenterar  ”isens 
utbredning” (=område med mer än 15 % is), som först visar ungefär konstant is fram till 1997 och därefter 
minskning. 
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Figur 2: Globala havsisens area, dvs. Norra + SödraHalvklotet, miljontal km2, samt global årsmedeltemperatur. 

 
Norra + Södra Halvklotet tillsammans har i 
stort sett samma mängd is 2012 som 1979 
med högsta värden omkring 1995/2000 
både för maximum (oktober-november) 
och minimum (februari), se figur 2. Det 
tycks alltså som om det sker ett trendbrott 
från ökande till minskande is omkring 
1995/2000. 

Havsisens beteende runt Antarktis är märk-
lig, eftersom mängden ökar samtidigt som 
den globala lufttemperaturen3 ökar (figur 2 
till höger). D.v.s. ökande temperatur åtföljs 
av mer is. Man hade snarare väntat sig 
motsatsen, om det är lufttemperaturen som 
avgör mängden is. Även globalt sett ökar 
isen 1979-ca 2000 samtidigt som globala 
lufttemperaturen ökar. Först när tempera-
turen är ungefär oförändrad efter 1998 
minskar mängden is. Tänkbara förklaringar 
kan vara att isen reagerar med stor fördröj-
ning eller att havsströmmar snarare än 
lufttemperatur är bestämmande. 

Grönlandshavet, Barents hav och 
Karahavet 

Isen i havsområdet närmast Skandinavien 
skiljer sig från den bild som kan ses i figur 
1 och 2, genom att både sommar- och vin-
terisen minskar hela tidsperioden, se figur 
3 (nästa sida). Variationerna från år till år 
visar dessutom att mer vinteris åtföljs av 
kalla vintrar i Umeå4 och tvärt om. (Kor-
relation med lufttemperatur = -0,5). Lik-
nande korrelation erhålls också med luft-
temperatur i Skåne5. Däremot har som-
marisen inget tydligt samband med varken 
sommar- eller vintertemperaturen i Umeå.  

Teorier6 har framförts att lite is vintertid i 
Grönlandshavet, Barents hav och Kara-
havet skapar högtryckssituation med ost-
vindar och kalla vintrar över Nordeuropa. 
Statistiken som presenterats här motsäger 
dock denna teori. 

 
 
3 http://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata_v3/GLB.Ts+dSST.txt 
4 Polarfront nr 136, 2009 med uppdatering för åren 2007-2012 
5 http://luftweb.smhi.se 
6 Vladimir Petoukhov and Vladimir A. Semenov: A linkbetweenreduced Barents-Kara seaice and coldwinter 
extremes over northerncontinents. Journal ofGeophysical Research: Atmospheres,Volume 115, Issue D21, 16 
November 2010 
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Figur 3. Isens area i Grönlandshavet + Barents hav + Karahavet, miljontal km2, och Umeås vintertem-
peratur, oC (obs! att max mängd is är skalad i figuren till höger för att kunna visas tillsammans med temperatur) 

 

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

 

Information om några berättelser och notiser med anledning av 
meteorologmötet i Ljungbyhed maj 2014 
 
Dessa berättelser kommer troligen att fin-
nas i ett samlat dokument på en webbsida. 
Adress kommer det senare att annonseras 
om. Här förekommer nio berättare. Det kan 
bli flera senare. 
 
Åke Jönsson: 
Insnöad mästare 
Konstgjord nederbörd 
Lilldrakens nödlandning 
Curry Melin 
Blivande arméchef drar väder åt slarvig 
    meteorolog 
Stig Schenk 
Ripsnarande kollega 
 
Ingemar Carlsson 
Tre händelser 
 
Lennart Hedström 
Minnen 
 

Agne Nilsson 
Minnen 
 

 
Björn Hellroth 
Minnen 
 
Sven Nilsson 
DC3 – försvinnandet 
 
Sten Darenhill 
F7 väderstations flytt fran tornet till 
    Gripencentret 
Historien om griskortet 
 
Palle Åberg 
Skottårsremsan (Drama med Myriad –  
    Huvuddatorn i RvädCÖ) 
Stockholm 700 år 
 
Lars Bergeås 
Några minnen från Malmen m fl platser 
 
Red 
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Havsis och temperatur 
En kommentar av Svante Bodin 

 
Edvard Karlsson har skrivit en artikel om 
relationen mellan havsis och global medel-
temperatur i Arktis och Antarktis. Det kan 
naturligtvis vara frestande att summera 
havsisen utbredning i Arktis och Antarktis 
och se hur den sammanlagda isutbredningen 
varierar. Dessvärre leder det till felaktiga 
slutsatser eller svårigheter att förstå utveck-
lingen. Havsisen kring Antarktis är funda-
mentalt annorlunda än den från Arktis. Kring 
Antarktis fryser vattnet under vintern och i 
princip blir kustvattnen helt isfria under 
sommaren. I Arktis är hela bassängen inklu-
sive nordpolen täckts av havsis som varierar 
i utbredning under året. Medan havsisens 
minsta utbredning i Arktis under sommaren 
minskat kraftigt under de senaste 20 åren har 
havsisens maximala utbredning i Antarktis 
ökat under den sydliga vintern. Vi beskriver 
alltså två helt olika processer vid olika tider 
på året. 

Edvard gör två betydelsefulla men felaktiga 
antaganden. 

Det första är att globala medeltemperaturen 
under året skulle ha en betydelse för havs-
isen utbredning under de olika årstiderna. 

För Arktis kan detta vara en vettig approxi-
mation men knappast för Antarktis. Den ve-
dertagna förklaringen till ökningen av vin-
terisen utbredning kring Antarktis tar inte sin 
grund i globala medeltemperaturen utan 
ozonskiktets nedbrytning och den relativa 
avkylningen över land under våren i Arktis. 
Detta har man sett leder till ett kraftigare ut-
flöde av luft från kontinenten - eller ökande 
sydvindar runt Antarktis som transporterar 
havsisen längre ut från kusten och ger en 
ökande utbredning. Detta har inget med den 
globala temperaturen i övrigt att göra. 

Det andra gäller den globala medeltempe-
raturen i Arktis och havsisen sommarutbred-
ning. Medan den globala medeltemperaturen 
har varit ganska oförändrad över ett decen-
nium eller mer så har det inte skett i Arktis. 
Den Arktiska medeltemperaturen nord om 
64 N har ökat nära 3 gånger mer än den 
globala medeltemperaturen och den 
ökningen har pågått hela tiden. Om man be-
traktar figur 1 (personlig kommunikation 
med Drew Shindell) ser man att medel-
temperaturen varierar kraftigt mellan åren 
liksom också den minimala isutbredningen 
gjort. Men utvecklingen är ändå helt entydig. 

Envelopperna 
för de högsta 
respektive de 
lägsta årsmedel-
temperaturerna 
ökar hela tiden. 
Det förklarar på 
ett bättre sätt ut-
vecklingen i 
Arktis.

. 

 

 

Figur 1  
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Vad Hovmöllerdiagram användes till 
 

Anders Persson 
 
Det var en fröjd att läsa Bengt Lind-
ströms självbiografiska artikel i Polar-
front 154. Den myllrar av betydelse-
fulla detaljer som framtida historiker 
kommer att dra nytta av. Tillåt mig tre 
smärre kompletteringar:  
 
1. På sidan 22 skriver Bengt att de nu-
meriska prognoserna under 1980-talet 
blev allt bättre även på längre sikt men 
kunde fortfarande ge helt orimliga lös-
ningar med ”jätteryggar.” 
 
Orimliga lösningar var inte ovanliga 
med modellerna på 60- och 70-talet, 
men var, så vitt jag minns, mycket säll-
synta med de modeller (ECMWF och 
HIRLAM) som byggde på de ”primi-
tiva”, dvs fysikaliskt ursprungliga eller 
grundläggande ekvationerna. En prog-
noserad mäktig blockering kunde vara 
fel, men vad jag minns såg den alltid 
realistisk ut. 
 
2. I slutet på sidan 19 sägs att man på 
5-dygnsavdelningen ”huvudsakligen” 
använde s. k. Hovmöllerdiagram, för 
att försöka ”hitta analogifall som grund 
för prognoserna.” 
 
Hovmöllerdiagram (”trough-ridge dia-
grams”) uppfanns 1949 av Ernest Hov-
möller för att kunna detektera s.k. 
”downstream development”, dvs hur 
lågtryck och högtryck successivt inten-
sifieras nerströms med en (grupp-) 
hastighet på 25-30 longitudgrader per 
dygn (se artikel i Polarfront 1977 av 
Håkan Törnevik, Kjell Eriksson och 
undertecknad). X-axeln utgjordes av 
medelgeopotentialvärdet för 500 hPa 
mellan latituderna 60 och 35N och y-
axeln tiden. 
 
Det som syntes tydligast i diagrammet 
var positionen och rörelserna hos de 
”planetära vågorna”, dvs vågtal 3-5. 

Diagrammet användes för att extrapo-
lera deras positioner och se tecken på 
att de skulle splittras upp. Grupphastig-
hetsaspekten användes för att förstå 
vad som skedde då de numeriska (kva-
sigeostrofiska och barotropa) progno-
serna avvek från vad en extrapolation 
enligt Bergsskolans principer skulle ge.  
 
Denna metodik försvann strax efter 
flyttningen till Norrköping, i synnerhet 
efter det att ECMWF’s prognoser bör-
jade bli tillgängliga 1979. Som ett sätt 
att analysera orsaken till dåliga nume-
riska prognoser visade sig dock 
”grupphastighetstänkandet” vara 
mycket kraftfullt, något som jag an-
vände under min tid på ECMWF. 
 
3. Vad Bengt möjligen avsett var en 
annan av Ernests innovationer hans sk. 
”Hovmöllertyper”. 500 hPa fältet över 
Nordeuropa klassificerads efter graden 
av zonalitet, meridionalitet och virvel, 
var och en i tre klasser, totalt 27. På 
grundval av hur det regnat vid olika 
typer hade man fått ett slags ”Perfect 
Prog” system. Anade man att typ 17 
skulle infalla på dygn 3 så hade man 
för varje del av Sverige ett mått på de 
mest troliga nederbördsmängderna för 
det dygnet.  
 
I början på 80-talet ersattes detta med 
”Nylunds tolkning”, dvs Anders Ny-
lunds mer genomarbetade ”Perfect 
Prog” system. Då fick också ”Tors-
lunds tolkning”, stryka på foten. Det 
var ett ”Perfect Prog” system som ut-
ifrån den förväntade gradienten och 
höjden till 500 hPa ytan gav troliga 
temperatur- och nederbördsvärden. 
 
PS: Att SMHI aldrig, som de flesta andra 
institut, utvecklade ett sk. MOS (Model 
Output Statistics) tolkningssystem förtjänar 
en särskild historia. 
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Om kommande SMS-möten 
Mer detaljer om anmälan m m kommer efter hand. 

 
Bättre väderprognoser – behov och möjligheter 
 
Fredag 2014-11-28 kl 13.00 – 17.00, Ahlmansalen, Geohuset, Stockholms Universitet 
 
Ett halvdagsseminarium om hur olika aktörer – användare och producenter av väderprognoser 
– ser på behoven av förbättrade prognoser för olika syften och inom olika områden. 
Seminariet behandlar även vilka möjligheter det finns att tillgodose dessa krav inom en 
tidsram av upp till 10 år och vilka insatser som krävs för att nå dit. 
 
OS-väder och Julbord  
 
Tisdag 2014-12-16 kl. 17.00-20.00, Observatoriekullen, Stockholm 
 
OS-truppen i längdåkning slog rekord och kammade hem elva medaljer under OS i Sotji 
tidigare i år. Nu börjar skidsäsongen igen och om bara ett par månader är det skid-VM på 
hemmaplan (Falun 2015).   
Kom och lyssna på Sveriges Olympiska Kommittés meteorolog, Tomas Mårtensson, som 
berättar om upplevelserna från Sotji och vad en meteorolog egentligen kan göra för att hjälpa 
skidåkare och vallateam i en tävlingssituation.  
 

   Foto: Tomas Mårtensson 
 
Försvarets väderenhet METOCC i Enköping 
 
Onsdag 2015-01-21 kl 16.00, Enköping 
 
-       Kort information om försvarets vädertjänst idag. (Det har ju förändrats senaste tio åren 

med betydligt större internationella inslag, rymdväderfrågor osv) 
-      Demonstration av METOCC:s nya förträffliga vädertjänstsystem NinJo (som ju även 

används av vädertjänsterna i Tyskland, Schweiz, Kanada och på DMI, Danmark) 
-      Visning av METOCC:s ändamålsenliga lokaler 
 



Polarfront nr 155 oktober 2014 
 

 12

RadarTage 
 
Våren 1997 ringer Met Office och undrar om 
Tage och jag vill flyga med dem. Deras Mete-
orological Research Flight, a k a "Snoopy", är 
stationerat i Kalmar.  

Vi flyger profiler som börjar på 50 fots höjd 
över Östersjön, dundrar förbi Östergarnsholm, 
känner turbulensen över Öland och fastlandet, 
och lyssnar av ryska fiskebåtar. Alla i besätt-
ningen heter Dave, och servicen ombord är 
ypperlig: ständigt en varm "cuppa". Tage blir 
åksjuk men älskar flygningen.  

Efteråt kör vi tillbaka till Norrköping i sepa-
rata bilar, tror att Tage körde en gammal 
Datsun då.  

Så vill jag minnas RadarTage! 
 
Daniel Michelson 

 

 
 

 

Foto: Daniel Michelson 
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FÖRSTA VÄRLDSKRIGETS VÄDERPROBLEM I EUROPA. 

Del 2 Kriget 1916-18. 
 

Gustav Scheutz 
 
Fronten, detta grundbegrepp inom meteor-
ologin infördes strax efter kriget genom 
Bergenskolan. I Nationalencyklopedin lä-
ser vi: "Fronter studerades teoretiskt kring 
sekelskiftet av den österrikiske meteorolo-
gen Max Margules. Det var först kring 
1920, genom den skandinaviska Bergen-
skolan, som en på termo- och hydrodyna-
misk vilande frontteori skapades. Benäm-
ningen front tillkom i analogi med de un-
der första världskriget mycket spridda 
frontlägeskartorna.” Konvergens- och di-
vergenslinjer användes tidigare för att 
skilja luftmassor åt. Vilhelm och Jacob  

 
Före kriget insåg man allvaret i att sakna 
väderprognoser på lite sikt då den första 
militära zeppelinaren blev förstörd av en 
bylinje i Nordsjön. I boken Vejret under 
5000 år citeras en annan åsikt av genera-
lerna vid den tiden "Den brittiska härens 
generaler kämpar med kanoner och bajo-
netter och inte med meteorologi." De 
hjälpmedel man hade för att följa det aktu-
ella vädret var markobservationer, vätgas-
ballonger och efterhand luftskepp och 
flygplan. 
 

 

  
 

 Bjerknes, Tor Bergeron och Halvor 
 Solberg är namn vi känner från 
 Bergenskolan. 
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1916 dominerades kriget på västfronten 
nästan hela året av slaget vid Verdun. Efter 
den snöstorm som beskrevs i förra delen 
bedarrat kunde tyskarna sätta igång sitt an-
fall. Den 21 febr var klar och kall, över 
1200 kanoner öppnade eld samtidigt och 
mer än 20 mil bort märktes kanonaden. 
Över 1000 fransmän som försvarade detta 
frontavsnitt stupade innan kvällen, då det 
började snöa på nytt. Fransmännen fick nu 
en ny befälhavare, Philippe Petain, känd 
också från andra världskriget. I slutet av 
febr gjorde mildväder och regn vägarna 
gyttjiga och bl a de 42 cm:s Tjocka Berta-
kanonerna med en skotträckvidd på 9 km 
blev svåra att förflytta. Första veckan i 
mars kom häftiga snö- och regnstormar 
och fördröjde tyskarnas anfall på Meuses 
västra strand. 12 april gav kronprinsen or-
der att anfalla båda stränderna. Trots alla 
ansträngningar hade de bara ryckt fram 3 
km från feb till maj. Med den takten skulle 
det ta 4 år att nå Verdun. Man kommer att 
tänka på E. M. Remarque som deltog som 
frivillig i kriget och 1929 skrev romanen 
På västfronten intet nytt. Striderna vid 
Verdun fortsatte till mitten av dec och 
gjorde sedan uppehåll till krigets slutskede 
frånsett ett litet mellanspel i aug 1917. 
 
Sommarhettan var problem för båda sidor, 
brist på vatten gav manfall i skyttegravar-
na. Det kalla vattnet samlades där och 
många drogs ner och fastnade i gyttjan, 
ibland vattenfylldes de hastigt. Andra halv-
året både -16 och -17 var det blött eller 
mycket blött i Lund. Vid Ypres frontavsnitt 
stod stora slag mellan britter och tyskar. I 
juli -16 sköt britterna 4,3 milj. granater och 
i kombination med skyfallsregn blev ter-
rängen en enda lervälling. 12 brittiska divi-
sioner anföll och efter fyra dygn med 90 
mm regn satt stridsvagnarna fast och det 
kommenderades halt, de hade då förlorat 
32 000 soldater. 
 
Tidigare på sommaren -16 hade man an-
vänt en taktik som kan ha haft sina rötter i 
amerikanska inbördeskrigets slutskede. 
Där uppstod också ställningskrig med 
skyttegravar som varade nästan 8 månader 
hösten och vintern 1864-65 vid Petersburg 

och Richmond. Då grävdes tunnlar under 
fiendens som man fyllde med krut. Explo-
sionen dödade tusentals och bombhålen 
blev 10 m djupa. Britterna grävde 21 tunn-
lar under tyskarnas ner till 30 m. Under 
skydd av artillerield fylldes de med 453 ton 
sprängämnen, detonationen hördes ända till 
London och många tusen tyskar dog. Krat-
rarna var 100 m breda och 20 m djupa och 
vattenfylldes efterhand. Britterna erövrade 
därmed en viktig ås, förlusterna blev ca 
25 000 på båda sidor. 
 
Det var förstås liknande problem på öst-
fronten men befolkningens krigströtthet 
bidrog till att striderna mattades av. Från 
sommaren 1916 till våren 1917 var det 
kallt eller extremt kallt i Stockholm. Även 
i Rysslands huvudstad Petrograd, omdöpt 
1914 från S:t Petersburg, var vintern ovan-
ligt kall och köerna efter bröd och ved 
långa. Stora revolter mot och inom militär-
en satte igång redan på våren 1917, detta 
ödesår som skulle avslutas med den stora 
ryska revolutionen och därmed också 
fredsförhandlingar med tyskarna. En fotnot 
i P. Englunds bok uppger att meteorologin 
spelade stor roll för att de stora oroligheter-
na och upploppen satte igång just sönd 18 
mars. Efter 8 mars bröts en lång period 
med kallt väder och det blev plötsligt be-
tydligt mildare så att folk vågade sig utom-
hus för att demonstrera på den första lediga 
dagen därefter. 
 
Flyget som förstås var mycket väderbero-
ende på den tiden spelade en allt större roll 
under krigets förlopp. De till en början för 
spaning och bombfällning flitigt använda 
zeppelinarnas betydelse försvann efter-
hand. Man kan säga att deras sorti som 
krigsskepp skedde i nov -16. En stor eska-
der skickades nattetid mot London, motor-
erna slogs av strax före den planerade 
bombfällningen. Just då mötte de en mar-
kant kallfront från NW med starka byvin-
dar och flottan skingrades och spreds över 
Västeuropa, ett luftskepp hamnade ända i 
Algeriet. Den största räden med luftskepp 
hade skett natten till den 3 sept då 16 st 
skulle bomba London. På grund av hårt 
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väder nådde bara två målet och en av dem 
sköts ner. 
 
Tyskarna satte nu i stället in det nya två-
motoriga Gotha GIV med topphastighet 
140 km/tim, maxhöjd 6000 m och kunde 
lastas med 12 st 50 kg bomber. Under hela 
1917 fällde dessa plan 650 bomber, 1400 
britter omkom eller skadades. Tyskarna 
förlorade 30 plan mest genom dåligt väder. 
Problemen för britterna medförde att värld-
ens första självständiga flygvapen Royal 
Air Force bildades 1 april 1918. En ny 
flygplanstyp Sopwith Strutter kunde eng-
elsmännen lätt kopiera från ett tyskt plan 
som hamnat i tät dimma och störtat i deras 
zon. Den hade ett synkroniseringssystem 
som gav möjlighet att skjuta genom rote-
rande propellrar. Detta plan blev avgör-
ande då britterna vann herravälde i luften 
från sommaren 1916. 
 
Efter en mycket varm sommar 1917 blev 
det i stort sett normala temperaturer fram 
till följande sommar och höst som blev 
mycket kalla. I mitten av jan 1918 hade 
man -18 i Paris och detta tillsammans med 
minskad brödranson till 3 hg/person/dag 
gjorde att arbetarna planerade generalstrejk 
om inte fredsförhandlingar inletts före siste 
jan., men det skulle dröja till nov innan 
freden kom. 
 
Den riktigt svarta dagen för tyskarna i detta 
krig blev 8 aug 1918. Med bistånd av tät 
morgondimma anföll eng. gen. Haig de 
oförberedda tyskarna på bred front, de be-
hövde flera dar för att hämta förstärkningar 
längre österut. 12 000 stupade, 16 000 blev 
fångar och 300 kanoner förlorades på en 
dag. När dimman lättat hindrades tyskarnas 
reträtt genom att broarna över Somme 
bombades. Här över Somme uppstod kri-
gets hårdaste luftstrider. Jactor mötte där-
vid Fokker DVII. Löjtnant Hermann Gö-
ring som var chef och hade semester er-
sattes av den tidigare stupade flyghjälten 
von Richthofens bror. Här visade sig tys-
karna vara starkast, på 4 dar miste de bara 
30 plan medan de allierade förlorade 144. I 
Argonnerna stod krigets sista stora slag, 
man kan jämföra med tyskarnas sista of-

fensiv i Ardennerskogen 1944-45. Hela okt 
1918 slogs en miljon allierade mot 450 000 
tyska soldater. Det ihärdiga regnandet 
gjorde dem blöta och frusna och fordonen 
fastnade i leran. För amerikanerna som del-
tagit på de allierades sida sedan 6 apr 1917 
blev det krigets blodigaste slag, 26 000 
stupade och 90 000 tillfångatogs. Frans-
männen förlorade 70 000 och tyskarna 120 

000. Nu gick det dock snabbt mot kapitu-
lation som undertecknades i en järnvägs-
vagn utanför Compiegne 11 nov 1918 
kl 11. 
 
Som avslutning på artikeln följer utdrag ur 
brev som Adolf Hitler skrev med anknyt-
ning till vädret när han fått järnkorset av 
andra graden efter att ha deltagit med sitt 
regemente vid byn Geluveld 29 okt 1914 
då endast 13 av 200 kamrater stupade.: 
"Sedan följde en kall och fuktig natt i 
Flandern som vi tigande marscherade ige-
nom och när gryningen började skingra 
dimmorna visslade plötsligt en hälsning av 
järn över våra huvuden. De små kulorna 
slog ned bland våra led och piskade upp 
den våta jorden. Ur fjärran trängde då to-
nerna av en sång fram till våra öron. Den 
kom allt närmare och fortplantades från 
kompani till kompani, just när döden som 
beskäftigast började härja i våra led nådde 
sången fram till oss och vi stämde in i: 
Deutschland, Deutschland uber alles, uber 
alles in der Welt."    
 
KÄLLOR:  
Anders Persson: Front i Nat.enc 1992,  
Erik Rasmussen: Vejret gennem 5000 år, 
Aarhus universitetsforlag 2011,  
Peter Englund: Stridens skönhet och sorg 
Atlantis 2008,  
Marco Smedberg: Första världskriget 
Historiska media 2014,  
Bengt Belfrage: Carl Belfrages dagbok 
1915-18 SMB 2008, De stora slagen Verdun 
och Somme SMB 2009-10,  
Raoul Iseborg: Väder och oväder under 
1900-talet Raben Prisma 1997,  
Bra Böckers lexikon 2000 (2 bilder) BB:s 
förlag AB  1999.
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Notiser Polarfront oktober 2014 
 
*  Sveriges väderradaranläggningar 
moderniseras – start i Ängelholm 
Den äldsta tekniken i Sveriges tolv väder-
radaranläggningar är från 1980-talet. Nu 
ska de uppgraderas för att säkerställa till-
gängligheten och höja datakvaliteten. Först 
ut är anläggningen i Ängelholm.  

Det svenska väderradarnätet ägs av För-
svarsmakten respektive SMHI och förval-
tas gemensamt. I samband med modernise-
ringen tar SMHI även över driftansvaret 
för väderradaranläggningarna. 

Hela projektet pågår till januari 2017. 
 

(SMHI:s Nyhetsarkiv) 
 
*  Vid European Meteorological Societys 
Assemblymöte i Prag 5-10 oktober valdes 
Horst Böttger till ny Ordförande i EMS. 
Horst är gift med en svenska och arbetade 
på ECMWF i trettio år fram till sin pen-
sion. 

*  Vid samma möte fick Prof. Peter Lynch 
från Irland EMS Silvermedalj, EMS för-
nämsta utmärkelse. 

*  Nästa års EMS möte, ECAM, med fo-
kus på operativ meteorologi kommer att 
äga rum i Sofia, Bulgarien, 7-11 september 
2015.  Abstracts ska vara inskickade till 
EMS senast den 15 april 2015. Därpå 
följande EMS årsmöte äger rum i Trieste 
12-16 september 2016 

*  Harry Otten Priset 
Harry Otten startade och var ägare till 
Meteogroup som han senare sålde. Han 
avsatte då en stor summa pengar till en 
fond som ska dela ut ett årligt pris till årets 
mest innovativa idé om utveckling av me-
teorologin. Priset är på 25 000 Euro och 
man skickar själv in sin idé till priskom-
mittén. Man belönas inte för något man 
gjort utan en genomförbara innovativ idé. 
Man kan vara upp till tre personer som 
skickar in ett förslag. Senaste datum är 
10 mars 2015. 

Mer om detta i ett senare Polarfrontsnum-
mer.(www.harry-otten-prize.org) 

*  Rekordmycket is i Antarktis: Enligt 
National Snow and Ice Data Center var 
havsisens utbredning i Antarktis 20,11 
miljoner kvadratkilometer i september 
2014. Detta är 1,54 miljoner kvadratkilo-
meter mera än medelvärdet för september-
maximumet under 1981 - 2010 (så länge 
satellitmätningar finns).  
Källa: http://nsidc.org/arcticseaicenews/ 

*  Historiska banor av tropiska stormar: 
NOAA kom ut med en ny fin sida där man 
kan se historiska banor av tropiska stor-
mar. Exemplet nedan visar mer än 6000 
tropiska stormar från 1842 till september 
2014. Man ser tydligt var ekvatorn ligger 
där inga tropiska stormar kan bildas då Co-
rioliskraften är lika med noll. (Se bild 
sid 23)  Källa: 
http://coast.noaa.gov/digitalcoast/tools/hurricanes/ 
 
*  Ovanligt mycket åskväder i Norge 
under 2014: Bara natten till 10 oktober 
registrerades 10 390 blixtar över Norge 
vilket är ovanligt mycket för ett oktober-
dygn. Yr.no skriver dessutom att Statnett 
har registrerat närmare 550 000 blixtar 
över Norge hittills i år. Det är fem gånger 
fler än normalt under ett helt år. Den glo-
bala uppvärmningen får skulden, se 
http://www.nrk.no/norge/meteorolog_‐_‐
lynene‐et‐klimasignal‐1.11978609. 
 
 
 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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När Skalman skulle bli meteorolog – historien om Kalmanfiltret 
på SMHI.  

Anders Persson 
 
Del I: Det började med resväder 
 
Hade det inte varit för att Göran Axelsson 
gripits av mindervärdeskänslor i slutet av 
augusti 1987 hade mitt liv, och många 
andras, utvecklas annorlunda.  
 
Den 7-11 september 1987 skulle ECMWF:s 
årliga seminarium handla om The nature and 
Prediction of Extratropical Weather Sys-
tems.  
 
Men Göran hade börjat anfäktas av tvivel att 
han skulle kunna förstå något. ECMWF hade 
då, men också senare, ett rykte att hålla 
mycket avancerade kurser och seminarier 
som bara ett litet utvalt antal människor 
kunde förstå. 
 
Vi som tyckte att Göran skulle må bra av att 
lära sig lite nytt sökte övertala honom, men 
nej. Så det bestämdes att undertecknad som 
”härdad besökare” till ECMWF skulle resa. 
 
En obetydlig bagatell kan tyckas, men tack 
vare tillvarons egen ”fjärilseffekt” skulle den 
komma att få stora konsekvenser. Kanske 
hade vi utan den idag varken haft Foreca 
eller yr.no? 
 
Föredrag på SMS 
 
Det visade sig vara en mycket intressant 
vecka med många viktiga föredrag, bla. av 
Louis Uccelini om explosive cyklogeneser i 
samband med ”jet streaks”. I K-G Karlssons 
händer kom Uccelinis idéer att lösa mysteriet 
med östersjöstormen i juli 1985.  
 
Vid återkomsten höll jag 14 oktober ett se-
minarium på SMHI och dagen efter för 
SMS-Syd på Sturup. Om jag inte minns fel 
härbärgerades jag i Göte Perssons familj.  
 
Här kunde det hela ha slutat. Men som 
gränsöverskridare hade jag kontaktat mina 

vänner på danska DMI för att höra om de var 
intresserade? Vid ECMWF seminariet hade 
de haft egna rapportörer, men kunde jag be-
rätta om mina arbeten med filtrerade prog-
noser? Det hade varit en kall vinter och de 
hade varit tvungna att utfärda 10-dygnprog-
noser för deras isbrytare varvid mina filtre-
rade fält kommit till god nytta.  
 
Efter seminariet, som var på 1 ½ timme, kom 
jag i samtal med en av deras unga forskare, 
Carsten Simonsen. Det visade sig att han och 
hans närmaste kollegor höll på med samma 
sak som mina kollegor och jag: automatiska 
resväderprognoser. 
 
Resväderprognoser 
 
Redan hösten 1982 hade jag på de av Ove 
Åkesson (då på ECMWF) skapade ”meteo-
grammen” blivit medveten om att progno-
serna med direkt väderinformation (2 m 
temperatur, 10 m vind, moln och nederbörd) 
inte var så tokiga. Svante Bodin hade ett tag 
låtit trycka ut och distribuera dem bland 
SMHI-personalen. 
 
När jag 1984 var som konsult på ECMWF 
hade jag på det närbelägna Met Office Col-
lege träffat Peter Wickham. Denne hade i 
mitten på 1970-talet, delvis inspirerad av 
Olof Lönnqvist, utvecklat ett automatiskt 
textningsprogram. 1984 laborerade jag med 
väderprognoser ur markovkedjor. På ”skoj” 
lade jag till ett enkelt textningsprogram. Re-
sultatet var inte helt oävet.  
 
Vid återkomsten på hösten började Rolf Ek-
lind och jag att jobba mer systematiskt med 
att använda ECMWFs data för automatiskt 
textade turistväderprognoser. 
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Automatiska prognoser - på finska 
 
Under min tid på FMI i Helsingfors 1980 
hade jag lärt känna Pertti ”Persa” Kukkonen, 
en helt genial kille när det gällde att jobba 
fram meteorologiska applikationer. Jag fick 
nu veta att han hade skapat ett avancerat au-
tomatiskt textningsprogram, som han glatt 
ställde till mitt förfogande. 
 
Det hela var ju på finska, men det vållade 
inga problem för mig. Under sommaren 
1985 översatte jag det till först svenska och 
sedan engelska. För att hedra mina gymna-
sielärare i tyska och franska sökte jag över-
sätta även till dessa språk. Men det stupade 
på att deras annorlunda ordföljd onödigtvis 
krånglade till det hela. 
 
Under hösten hade jag satt Persas program i 
operationellt skick. Men det gick trögt med 
implementeringen. Chefen för modernise-
ringsprojektet PROMIS, Lars Moen, intog en 
njugg attityd: - Av planen framgår att detta 
ska ske först 1988! 
 
Förutom Rolf Eklind hade jag stöd av Jan-
Olof Brunnsberg som den 10 januari 1986 
kom med nyheten att det inom SMHI skulle 
skapas en experimentell vädertjänst. Men 
sedan hände inget och vår frustration ökade.  
 
Diskussioner inom SMHI 
 
Av bevarade memoranda (13.12 1985 och 
10.1 och 11.1 1986) kan man se att min in-
terna ”agitation” följde linjen att den nya 
tekniken verkligen skulle göra det möjligt att 
bättre utnyttja de mänskliga resurserna, ge-
nom att, för prognosmeteorologerna under-
kvalificerat rutinarbete, kunde läggas på as-
sistenterna (som med glädje skulle ta emot 
det) eller på olika automatiska system. Me-
teorologerna kunde då ägna sig åt mer krä-
vande problemlösningar. Det var ju för så-
dant som vi trots allt var utbildade för. 
 
Men utvecklingsarbetet eftersattes. Cheferna 
motiverade detta med att jourtjänsten måste 
prioriteras eftersom verksamheten stod och 
föll med uppdragspengar. Bristen på jour-

meteorologer sökte man lösa genom värv-
ningskampanjer i de nordiska länderna, ja 
enligt rykten också utanför. 
 
Jag och många med mig kunde inte accep-
tera den förklaringen - just därför måste mer 
resurser avsättas till operativ och metodolo-
gisk utveckling. Hur skulle vi annars kunna 
möta anstormningen av nya kunder? För 
detta krävdes omstrukturering av meteoro-
logutbildningen med mindre synoptik och 
mer datorkunskap och statistik. 
 
Men det var tal för döva öron, i alla fall på 
Vädertjänsten. Då kom ett brev . . . 
 
Brevet från Håkan Törnevik 
 
Forskningschefen, CMf, var sedan 1984 Hå-
kan Törnevik. Hans stora intresse var statis-
tiska applikationer och det var mycket tack 
vare honom som SMHI hade skapat frukt-
bara relationer med statistikerna vid Linkö-
pings universitet, i synnerhet Dr Urban 
Hjort. Vintern 1985-86 gav Håkan en 
mycket givande kurs i statistik som kom att 
lämna bestående intryck hos mig. Trots en 
del sammanstötningar hade vi respekt för 
varandra. Den 18 februari fick jag ett mycket 
personligt brev från honom: 
 
”Det är sällan eller aldrig som omgivningen 
öppnar sina armar och mottager ens idéer 
med entusiasm…Min erfarenhet (och lärdo-
mar från Nils G.) har lärt mig: Gör jobbet 
själv – från ax till limpa. Avgränsa projektet 
väl, sätt ut delmål och arbeta pragmatiskt. 
Så småningom blir man accepterad av alla 
dem som egentligen borde varit med och 
jobbat [från början]…. Dock finner man ofta 
till sin förvåning att man inte behöver så 
mycket hjälp…Att t.ex. bygga upp system på 
datorer är i grund och boten jävligt en-
kelt.De flesta på Mf, ja förresten på hela 
SMHI, är alltför egocentriska. Man kräver 
stor uppmärksamhet och anser att just ens 
eget arbete är av största vikt för verksamhe-
ten. På så sätt upplöses verksamheten och 
inga beslutsfattare orkar eller törs slå nävar 
i bordet och verkligen prioritera. Mitt råd till 
dig är: Arbeta vidare och ge aldrig upp.” 
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Jan Olof Brunnsberg tar över 
 
Första halvan av 1987 gick till att finslipa 
resvädersystemet. Ett svårt problem var hur 
vi skulle integrera realtidsobservationer i sy-
stemet. Idén var att prognosen skulle jämkas 
emot sista obsen så att prognosen stämde - 
åtminstone vid utfärdandet. 
 
Rolf hade utsetts till chef för Göteborg- 
Landvetter flygvädertjänst och Jan-Olof 
Brunnsberg hade nu blivit projektledare. 
Från att ha varit en konventionell prognos-
meteorolog hade han, under arbetet med 
PROMIS, kommit att inta en alltmer radikal 
hållning till prognosarbetet.Den 23 septem-
ber 1987 gick han ut med ett PM om ratio-
naliseringsmöjligheter på femdygnsavdel-
ningen.  
 
”Dagens meteorologarbete på CVm består 
till stor del av att fylla i tabeller och att 
skapa enkla texter. Många prognoser är lik-
artade för samma eller närliggande områden 
och samma parametrar…”  
 
En snabb genomgång av kunduppgifterna på 
CVm visar att bl.a. vissa prognoser för 
kommuner, tidningar och lokalradio borde 
kunna utföras med hjälp av prognosförslag 
ur modell plus text- eller tabellgenererings-
program. 
 
”Anders Persson bör snarast få till uppgift 
att pröva dessa idéer för veckoslutsprogno-
ser till kommuner…” Vidare borde automa-
tiskt textade förslag till Göteborgsposten, 
Sydsvenska Dagbladet och Kvällsposten 
provas.  
 

”Detta utvecklingsarbete bör snarast på-
börjas och prioriteras..[ty] det kommer att 
ge oss erfarenhet om hur vi skall gå vidare 
för att rationalisera andra uppgifter.”  
 
Manuell eller automatisk intervention? 
 
Parallellt skulle det byggas upp prognosma-
triser för hela Vädertjänsten. 

Jag påpekade för Jan Olof att Rolf och jag 
redan hade prövat att jobba med en prog-

nosmatris. Det hade visat sig enormt arbet-
samt och tråkigt att sitta och rätta i dessa 
matriser. Vi måste komma på något sätt att 
också låta automatiken sköta detta. 
 
På ECMWF hade en av deras ledande mete-
orologer, Dr Adrian Simmons, när jag förde 
detta på tal, föreslagit något slags löpande 
medelvärdeskorrigering. Gårdagens korri-
gering CORRnew, baserad på en längre tids 
verifikationer, viktades med t.ex. 0.9 och det 
senaste felet ERR med 0.1 varvid man efter 
summering fick en ny korrektion  
 
CORRnew = 0.9*CORRold – 0.1*ERR 
 
Det var med detta i bakhuvudet som jag 
började lyssna på vad danskarna gjort. 
 
Kalmanfilter 
 
Detta var hur Carsten Simonen, efter mitt 
besök, i ett brev den 16 oktober summerade 
deras teknik: 
 
”Vi har i Danmark benytt Kalmanfilter til 
prognoser af temperatur og vind . . .og re-
sultaterne ser rimeligt lovende ud. En af 
førdelerne ved Kalmanfilter er at det er mu-
ligt at starte et tolkningssystem uden at have 
utviklingsdata til rådighed.” 
 
Det hela bestod i korthet av ekvationer som 
”lärde sig” utifrån jämförelser mellan prog-
noser och observationer, på ungefär samma 
sätt som en prognosmeteorolog.  
Danskarna var också beredda, för att upp-
muntra det nordiska samarbetet, låta oss få 
en kopia av deras filter. 
 
Så nu återstod bara att begripa vad ett Kal-
manfiltret var. Men det fick vänta ty 31 ok-
tober 1987 bar det av till England igen och 
en två månaders konsultskap som berörde 
något helt annat: ”forecasting forecast skill”.  
 
Med i resbagaget fanns kopior av artiklar om 
Kalmanfilter, som Håkan, nu på den somma-
ren 1986 startade INDIC, givit mig
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NMM 2014 i Tromsö- Några reflektioner 

Svante Bodin 
 

Jag hade tillfälle att delta i det 29 Nordiska 
Meteorologmötet (NMM 29) i Tromsö i 
juni i år. För den som inte varit i Tromsö 
förut så är det bedårande vackert och in-
bjudande när midnattssolen är som mest 
intensiv kring midsommar. Mötet varade 
från den 16 juni till den 20 juni - midsom-
marafton i Sverige. Jag varnade faktiskt 
tidigt mina kollegor i Norge om att det 
kunde vara lite olyckligt att ha möte på en 
svensk midsommarafton. Nästan alla 
svenskar vill vara hemma med familjen 
eller med andra vänner just den dagen på 
året. Mer som 17 maj i Norge. Men i 
Norge och Danmark firar man ju St. Hans 
på midsommardagen istället så här berörs 
man inte på samma sätt. Nu tror jag inte 
det var enda anledningen till att så få 
svenskar från Sverige dök upp till mötet. 
Vi var faktiskt bara 4 från Sverige och två 
svenskar från Norge. Den minsta delega-
tionen från de nordiska länderna förutom 
Island som överhuvudtaget inte var med. 

De som slöt upp i Tromsö hade dock sitt 
goda humör med sig och NMM 29 blev en 
trevlig tillställning om dock inte så meteo-
rologiskt givande som man kunde hoppats 
på. Programmet och arrangemanget hade 
helt lagts i händerna på det regionala vä-
derkontoret i Tromsö utan något större stöd 
eller intresse verkade det som från det 
Norska Meteorologiska Institutet. Dess-
utom så har det Norska Meteorologiska 
Sällskapet lagts ned så mötet ordnades av 
meteorolog-sektionen inom Forskarför-
bundet, som i och för sig är en stor facklig 
organisation i Norge. 

Programmet var huvudsakligen inriktat på 
prognosmetoder och borde ur den syn-
punkten varit intressant för många opera-
tiva meteorologer. Men agendan domine-

rades av den stora norska delegationen. 
Normalt brukar ju det arrangerande landets 
deltagande vara större än de andra nordiska 
ländernas men här blev skillnaden väldigt 
stor. Det var inte Norrmännens fel utan en 
avspegling av det svaga intresset från de 
andra nordiska länderna. I den Norska 
delegationen ingick 34 personer varav två 
svenskar som jobbar i Norge. Danmark 
hade 7 deltagare, Sverige 4 och Finland 6. 

Man kan också konstatera att från Sverige 
fanns ingen från SMHI, ingen från Försva-
ret, ingen från forskarvärlden och ingen 
operativ meteorolog. Det bådar inte gott 
för framtiden och man spekulera om an-
ledningarna till detta. Midsommarafton på 
sista dagen kan inte vara hela förklaringen. 

Under mötet ordnades två debatter och en 
eftermiddag med break-out grupper. Ple-
nardebatten kom att handla om ett ämne 
som vi hade begärt skulle tas upp: Nordic 
vs. European cooperation (de Nordiska 
meteorologmötena avhandlas numera på 
enbart engelska). Nu stympades debatten 
lite av att ingen av de inbjudna direktör-
erna utom den svenska vill ställa upp i 
denna diskussion. Nu fick Anders Persson 
och jag ställa upp som några sorts svenska 
röster i denna diskussion. Diskussionen 
blev inte konklusiv men det fanns en för-
ståelse för att de nordiska mötena inte är 
ensamma på arenan utan många dras till 
andra forum, exempelvis EMS. Jag fram-
höll särskilt den förändrade spelplanen 
inom meteorologin-att en stor del av prog-
nosproduktion nu sker i privat sektor och 
att större företag skaffar sig egna prognos-
resurser och meteorologer. Jag noterade att 
danska TV2 nu kör en egen prognosmodell 
dagligen. 
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En norsk talare deklarerade i sitt föredrag 
att han var klimatskeptiker. Det födde tan-
ken hos mig att man kanske skulle ta detta 
tillfälle i akt att göra en enkät där folk fick 
svara anonymt på frågan om det vara kli-
matskeptiker eller något annat. Vad meteo-
rologerna själva tycker borde ju vara in-
tressant. Mötesledningen tyckte också att 
detta var en intressant idé och en enkät 
samanställdes och delades ut. I princip alla 
närvarande svarade, 35 stycken (några 
hade redan avvikit eller deltog inte denna 
dag). Enkäten redovisas separat nedan. 

Jag stannade inte till sista dagen –mid-
sommarafton - utan reste då till Svalbard 
och Longyearbyn istället för att där se den 
verkliga midnattssolen där man helt förlo-
rar tidsuppfattningen. Svalbard är om möj-
ligt en ännu större upplevelse än Tromsö 
som är riktigt civiliserat i jämförelse. Men 
det är värt en särskild historia.  

Nästa NMM i Sverige 

Sverige ska om två år ordna det 30de Nor-
diska MeteorologMötet och det blir nog 
tvunget att göra en omstart av NMM och 
dess roll inom Nordisk Meteorologi. NMM 
var en gång i tiden det naturliga forumet 
för unga meteorologer att träffa de gamla 
rävarna och ikonerna inom Nordisk meteo-
rologi. Jag kommer ihåg att när jag gjorde 
min första presentation vid ett Nordiskt 
Meteorologmöte (mitt arbete med empi-
riska ortogonala funktioner) i Köpenhamn 
1972 så satt bl.a. Professor Aksel Wiin-
Nielsen på första raden och lyssnade. Lite 
nervöst men stimulerande. Att blanda 
forskning och operativ meteorologi har 
alltid varit en styrka. 

Men den egentliga frågan man kan ställa 
sig är: vem vill ha de Nordiska meteoro-
logmötena? Jag vet inte om detta möte och 
speciellt den mycket reducerade svenska 
delegationen är symptomatisk för en ut-
veckling som pågått under ett tag. Håller 

spelarenan på att förändras så att det inte 
finns något utrymme för nordiska meteo-
rologmöten längre? NMM kräver ett insti-
tutionellt intresse. Det räcker inte med bara 
de meteorologiska sällskapen. De natio-
nella meteorologiska instituten måste ock-
så ha ett intresse av att behålla NMM som 
en facklig och vetenskaplig (och social) 
mötesplats och satsa därefter. Bidrag till 
arrangemangen är bra men inte det vik-
tigaste - numera kan man ta ut kostnaderna 
via konferensavgiften som visades vid 
NMM-29. Det viktigaste är att meteorolo-
ger som har något att berätta och som kan 
få viktig information om utvecklingen 
inom meteorologin på detta sätt bereds till-
fälle att delta, ja, uppmuntras att delta.  

NMM är inget självändamål. Vill man inte 
ha NMM som ett aktivt nordiskt forum så 
lägger vi ned det. 

Men SMS i Sverige ska ändå göra ett för-
sök till 2016. För att höja nivån på mötet 
och därmed intresset så avser vi att bjuda 
in de andra nordiska länderna att ingå i en 
internationell programkommitté med god 
representativitet, som inte bara ska sitta 
och vänta på att hugade talare hör av sig 
utan tar aktivt ansvar för att sätta ihop ett 
attraktivt program med särskilt inbjudna 
talare och stimulerande diskussioner. Vi 
avser också att inom kort tillsätta en orga-
nisationskommitté med medverkan för-
hoppningsvis av representanter för För-
svarsmakten och SMHI. Ett år och nio må-
nader är ingen lång tid. 

Jag tycker också att de Nordiska generaldi-
rektörerna ska ta upp de Nordiska Meteo-
rologmötenas framtid och inriktning vid ett 
av sina direktörsmöten och hur man avser 
att förhålla sig till dem i fortsättningen. Vi 
kommer att lyssna med intresse på vad de 
har att säga. 
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Klimatförändringar-var står meteorologerna? 
Svante Bodin 

 
Vid Nordiska Meteorologmötet i 
Tromsö ordnade jag en enkät där 
deltagarna fick svara på 3 frågor om 
hur de ställde sig till globala klimat-
förändringar och den globala upp-
värmningen i synnerhet. Ursprunget 
var att en talare bekände när han höll 
sitt föredrag att han var klimatskep-
tiker. Jag såg NMM som ett utmärkt 
tillfälle att utröna vad meteorolo-
gerna själva tycker i denna fråga. 

Nu kan man inte påstå att urvalet är 
representativt - annat än för de som 
var där. Inget slumpmässigt urval av 
alla nordiska meteorologer med av-
seende på nationalitet, ålder, kön osv. Men 
det kan ändå vara intressant att se var man 
landar i ett sådant här sällskap. 

Så här formulerades frågorna: 

1. Climate Change Believer- Believes that 
Global Climate Change is real and manmade 
and will continue if no actions to the con-
trary are taken 

2. Climate Sceptic – Believes that observed 
Global Climate Change is due to natural 
variations and observed warming trends will 
be reversed. 

3. Neither Believer, nor Sceptic – Believes 
for example that scientific evidence is in-
complete or misleading, difficult to take a 
position based on current science or may 
support the physics of climate change but 
changes are not going to be significant be-
cause of low climate sensitivity. 

Or other reason (if possible write down) 

Följande tabell summerar utfallet för de 37 
som avgav giltiga svar (en var blank): 

 

 

Flera personer kommenterade frågorna och 
sina svar. Här är de viktigaste kommentarer-
na. Många uttryckte mycket förnuftiga och 
relevanta synpunkter. 

‐  Regionala klimatförändringar kräver 
större forskningsinsatser 

‐  Frågorna borde ha ställts i sannolikhets-
form 

‐  Osäkerhet om takten i förändringarna-
dagens bild kan komma att ändras när ny 
kunskap om feed-back mekanismer 
kommer fram, både naturliga sådana och 
mänskliga 

‐  Det är inte en fråga om åsikter utan om 
vetenskap 

‐  Spelar det någon roll vad man gör då de 
stora länderna inte gör något-skeptisk till 
att vi kan stoppa förändringarna. Mer 
uppmärksamhet borde kanske ges till 
solaktiviteten 

‐  Klimatdebatten är oftast för svart-vit. 
Mer uppmärksamhet borde ges åt osä-
kerheterna. 

Som man ser från tabellen så fanns det ingen 
uttalad skeptiker i gruppen. Inte ens den per-
son som bekände att han var skeptiker har 
svarat skeptiker på frågorna ovan. 
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Bild till notis (sid 16) om orkanbanor (något beskuren). Från NOAA 
 

 

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

Utvecklingen av Gripenprojektet  
SMS-möte 3 september 

 

Lars Bergeås 
 
Onsdagen den 3 september träffades ca 25 
intresserade åhörare i Hörsalen, SMHI, 
Norrköping och några medlemmar via vi-
deo på SMHI Sundvall, för att lyssna på 
flygingenjör Jan Angner.  

Detta var det sista SMS-möte som Tage 
Andersson planerade. Det inleddes med en 
tyst minut för att hedra Tages minne. 

Sammanfattningen i kallelsen rubricerar 
föredraget bra: ”Jan har en bakgrund som 
flygingenjör i Flygvapnet och var bland 
annat med om den taktiska utprovningen 
av Jaktviggen då den levererades till Flyg-

vapnet 1980. År 1987 flyttade han till Saab 
och blev provflygare för Gripen vars flyg-
utprovning då var på gång att starta. Efter 
några år blev han ansvarig för styrsystemet 
och senare var han chefsingenjör.  

Utvecklingen av flygplanet har tagit tid 
och haft sina ”downs” som vi alla känner 
till. Men svårigheterna har övervunnits ef-
ter hand och nu är Gripen ett stridsflygplan 
i världsklass.” 

Jan höll en intressant och fängslande före-
läsning, utan en enda bild, i en och en halv 
timme.  

Färgskalan anger styrkan där grönt/ljusblått (TS/TD) är ”tropical storm” och 
mörklila (H5) är kategori 5 (över 69 m/s) 
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Jan Angner och videoåhörarna i Sundsvall    Foto: Kerstin Vejdemo 

I början styrdes svensk militärflygplanut-
veckling av Flygvapnet-Kungliga Flygför-
valtningen och starka personligheter. Sta-
ten beställde det som föreslogs. Det var ett 
intimt samarbete industrin-staten. Ingen of-
fentlig debatt förekom. Den kom senare… 

Det ställdes allt högre krav på flygplanen 
och efter hand växte idén om ett enhets-
flygplan fram. Av kostnadsskäl och allt 
bättre driftsäkerhet för flygplansmotorer 
valdes enmotorsystem. Nosvinge och ne-
gativ tippstabilitet valdes för bättre manö-
veregenskaper. Jan visade pedagogiskt och 

intressant hur detta fungerade. Sådana sy-
stem ställer dock oerhörda krav på data-
systemen och reservsystem. Datorerna får 
inte stanna! Och detta blir förstås mycket 
dyrt men måste genomföras. Flera både 
digitala och analoga kanaler används i 
styrsystemet. 

Gripen är ett lättfluget och ”kvickt” flyg-
plan, som en gocart. Haveristatistiken är 
god; endast två haverier under utveck-
lingen av flygplanet. Sedan har några have-
rier inträffat som kan hänföras till den 
mänskliga faktorn. 

 

 

 
Hörsalen SMHI   Foto: Kerstin Vejdemo 




