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Ordföranden har ordet 
 
Låt mig börja med att önska Gott Nytt År så 
här i efterhand till alla gamla och nya med-
lemmar och läsare av Polarfront som nu ut-
kommer med sitt 157:e nummer. 

Sedan föregående nummer så har SMS hun-
nit ha sitt Årsmöte den 10 februari vid SMHI 
i Upplands-Väsby. I mötet deltog 24 med-
lemmar, mer än en fördubbling jämfört med 
årsmötet i Norrköping förra året. Efter års-
mötet vidtog ett öppet möte som lockade yt-
terligare deltagare och som handlade om 
Vindenergimeteorologi, ett ämne med långa 
traditioner i Sverige och där MIUU, Meteo-
rologiska Institutionen vid Uppsala Univer-
sitet, spelat en framträdande roll.  

Som ni nu noterar så blev ett av resultaten av 
årsmötet att undertecknad kvarstår som ord-
förande men att vissa andra förändringar 
skett i styrelsen. Årsmötet gav den avgående 
styrelsen ansvarsfrihet men bekräftade också 
att den utveckling och modernisering av 
SMS som startade för ett år sedan går åt rätt 
håll och att arbetet bör fortsätta och slutföras. 
Redan under första året har vi kunnat införa 
vissa nyheter, exempelvis försök med web-
casting från våra möten vilket ger möjlighet 
för (nästan) alla medlemmar och andra att 
följa mötena. 

Vi håller nu på med att ta fram en ny hem-
sida och modernisera Polarfront. Vid års-
mötet avtackades Lars Bergeås för sitt emi-
nenta arbete med Polarfront under 11 år. Nu 
tar Michael Hansson vid som huvudredaktör 
för Polarfront. Michael jobbar vid METOCC 
i Enköping och har faktiskt varit redaktör för 
PF förut. Polarfront behöver en ny layout 
och ett professionellare publiceringssystem. 
Vi har 2 gånger bett om hjälp i Polarfront 
från intresserade medlemmar för att se hur 
en ny layout skulle kunna se ut. Det har dock 
inte givet något resultat så nu blir vi tvungna 
att se hur vi kan handla upp jobbet i stället. 
Årsmötet godkände också styrelsens förslag 
om att tillåta annonser i Polarfront. Styrelsen 
har sedan beslutat att priset för en halvsides-
annons ska vara 500 kr och för en helsida 
1000 kr. 

Det kan också vara värt att påpeka att års-
mötet också beslöt att höja medlemsavgiften 
i enlighet med styrelsens förslag till 150 kr 
för de som tar PF elektroniskt och till 250 kr 
för tryckta Polarfronts Prenumeranter. Insti-
tutioner och företag får betala 400 kr per år. 

Styrelsen presenterade också sina tankar om 
att starta en vetenskaplig panel med svenska 
framstående forskare som kan göra förtyd-
ligande uttalanden i olika komplicerad mete-
orologiska spörsmål. Styrelsen kommer nu 
att bjuda in ett urval svenska forskare att 
delta i panelen.  

Låt mig dock återkomma till den nya styrel-
sen. Tage Andersson som oväntat avled förra 
året var vice ordförande i SMS. Han ersätts 
nu av Matthias Mohr, Uppsala Universitet, 
som vice ordförande. Lars Bergeås och Tage 
som båda varit medlemmar av styrelsen un-
der många år har ersatts av Michael Hans-
son, METOCC, och Kristian Silver, ung ny-
utbildad meteorolog vid SMHI-Stockholm. 
Erling Brännström, SMHI-Malmö, som förra 
året lett SMS-Syd har nu också blivit supple-
ant i styrelsen. Vi övriga kvarstår. Kerstin 
Vejdemo fortsätter som kassör och medlems-
kontakt/register. För den intresserade så 
finns hela årsmötesprotokollet sist i detta 
nummer av Polarfront. 

Den nya styrelsen har haft sitt första möte 
och kavlar nu upp ärmarna för att jobba med 
årets program och begivenheter. På annan 
plats presenterar vi huvuddragen i årets mö-
tesprogram. En del är ännu ganska prelimi-
närt vad det gäller hösten så det gäller att 
uppmärksamma eventuella ändringar som 
kan dyka upp. Klart är i alla fall att det blir 
ett möte om meteorologutbildningen, en all-
tid aktuell fråga, vid MISU i Stockholm, den 
1 juni kl. 16. Det ser ut att bli ett spännande 
möte mellan representanter för avnämarna 
och producenterna vid Universiteten i Upp-
sala, Stockholm och i Lund. Se särskild kal-
lelse lite senare. 

Så välkomna till det nya SMS-året som ska 
bli minst lika spännande som det förra! 

Svante Bodin 
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Redaktören har ordet 
 

Undertecknad har fått förtroendet att fungera 
som redaktör för Polarfront en tid framöver. 
Jag ser med tillförsikt på framtiden för denna 
tidskrift eftersom jag vädrar morgonluft för 
föreningen såväl som för Polarfront. Redak-
tionen och styrelsen har dessutom tankar om 
att förnya format och utseende. Vi får se hur 
mycket vi hinner med och orkar.  

Jag arbetar som chef för produktionsavdel-
ningen på METOCC i Enköping och har 
faktiskt varit redaktör en gång tidigare i Po-
larfronts historia. Det på 1990-talet då pro-
cessen att framställa en tidning var betydligt 
mer komplicerad än i dag, i den digitala 
världen. Förvisso ska artiklarna skrivas och 
det hoppas jag att ni är flitiga med. Vi behö-
ver fler artiklar från ”vädervärlden” ute i 
världen. Det finns många aktörer så vi borde 
kunna få många bidrag framöver från statliga 
såväl som privata aktörer.   

Trots många mörka nyheter det senaste året 
runt om i världen läste jag nyligen att de 
globala utsläppen av koldioxid inte längre 
ökar. En fantastisk nyhet tycker jag och den 
borgar för att det finns hopp om framtiden 
för mänskligheten i alla fall om man ska tro 
IEA’s representant Fatih Birol. En annan ny-
het är den om det soldrivna flygplanet Solar 
Impulse 2. En jorden runt flygning pågår nu 
och vad jag kan förstå hittills har den varit 
lyckad. Deras syfte med flygningen är att 
med befintlig teknik visa att det går att flyga 
jorden runt med solkraft. En händelse som 
skulle anses som en utopi för bara några år 
sedan. Ni hittar mer om flygplanet och  
expeditionen på 
http://info.solarimpulse.com/en/our-
adventure/solar-impulse-2 

/Michael 

 

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

 

Annonser och Notiser 

Nytt: Annonser

SMS har beslutat att acceptera 
annonser i Polarfront som är relevanta 
för medlemmarna. Det kan t.ex. gälla 
lediga platser, meteorologisk 
utrustning, tjänster och teknik. 

Kostnaden för en helsidesannons är 
1000 kr och för en halvsidesannons 
500 kr. Annonser kan levereras i pdf‐
format. 

Sänd begäran om annonsering och 
annonsunderlag till Polarfronts 
redaktör Michael Hansson, e‐mail: 
michael.o.hansson@telia.com 

Notiser

Liksom tidigare publicerar Polarfront 
också notiser och information gratis. 
Notiser kan gälla konferenser, 
möten, händelser o.s.v. av allmänt 
intresse. 

Alla medlemmar är välkomna att 
sända in notisförslag till Polarfront. 
E‐mail: 
michael.o.hansson@telia.com 
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Vädertjänstminnen del I 
 

Maj 2014 träffades ett 80-tal Flygvapen/Försvarsmeteorologer till ett trevligt 
möte i Ljungbyhed. Det arrangerades av Bertil Larsson. Till mötet ombads alla 
att känna efter om de hade några minnen att berätta om och skriva ner dem och 
skicka in. Det material som kommit in avses, i mer eller mindre slumpmässig 
ordning, publiceras följetongsvis i Polarfront. Fler berättelser kommer i följande 
nummer. 
 
 

Åke Jönsson 
 

Insnöad mästare 
 
 

P-O Nilsson, som var en framgångsrik id-
rottsman tjänstgjorde på 2 divisionen, F13. 
Där fanns också Ulf Björkman. För dem 
som haft glädjen att lära känna båda, är det 
lätt att inse att en sådan kombination skulle 
leda till händelser av speciell karaktär. Här 
följer en, där Ulf agerade lapplisa med 
obegränsade befogenheter. 
 
Det påstås att P-O av CFV, generalen Nor-
denskiöld, fått löftet att om flottiljchefen 
skulle krångla när det gällde träningsmöj-
ligheter så skulle P-O höra av sig! Sådant 
kan naturligtvis få tuppkammen att växa 

lite väl högt på en ung löjtnant. Han kunde 
exempelvis parkera sin bil på plattan, och 
en gång ställde han den där, intill en stor 
snöhög. Därigenom besparade han sig 
några steg till flygplanet.  
 
Ulf hanterade detta genom att vidtala Börje 
Åkesson vid fältarbetstroppen. Under  
P-O:s vistelse högt i uppe i det blå skopade 
Börje med en frontlastare helt och hållet 
över P-O: s bil. P-O fick fullt sjå med att 
hitta bilen och sedan med att gräva fram 
den. 
 

 
 

Konstgjord nederbörd 
 

 
För väderavdelningen vid F5, Kungl. 
Krigsflygskolan i Ljungbyhed, basade i 
åtskilliga år urskåningen Sven Åkesson. 
Han tillhörde den gamla skolan av meteo-
rologer. De hade i många fall omskolats 
från sjökapten. Handelsflottans behov av 
sjöbefäl var under andra världskriget redu-
cerat. Sven var en lugn och trygg person 
med god organisationsförmåga, vilket blev 
uppenbart när han senare var eskadermete-
orolog vid E1, attackeskadern. Han hade 
dessutom sinne för humor. Det visade sig 
bland annat när flottiljchefen Ingemar Ny-
gren läst en artikel om att man i USA expe-
rimenterade med konstgjord nederbörd, 

och vid en lunch på mässen undrade om 
inte hans meteorologer kunde sådana knep.  
 
Svaret på frågan blev att det skulle nog gå 
för sig, men att lite attiraljer erfordrades. 
En Sk 16 med förare, en tub med kolsyre-
snö och så måste det finnas en viss typ av 
moln. Tekniske chefen fick uppdraget att 
bistå och efter några dagar meddelade 
Åkesson att nu var det dags. Man startade 
och steg upp över ett tunt stratocumulus-
täcke, som knappt skulle kunna leverera 
mer än någon enstaka snöflinga. Åkesson 
öppnade huven och kolsyreflaskan samt 
sprejade noggrant molnöversidan med den 
numera för vår planet livsfarliga varan.  
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Nämnda sådd skedde på förmiddagen och 
under eftermiddagen ringde flottiljchefen. 
Han undrade om inte försöket misslyckats. 
Absolut inte blev svaret, det tar sin lilla tid 
innan det verkar. Den följande natten kom 
ett snöfallsområde in från sydost och på 
morgonen var det ymnigt snöfall, drivbild-
ning och stora trafikproblem. Flottiljchefen 
kunde inte komma till arbetet i tid. Han 
ringde till chefsmeteorologen och tyckte att 

nu var det inte roligt längre; nu räcker det, 
var överhetens besked. 
 
Åkesson hade med sin erfarenhet och en 
gnutta tur lyckats fånga in ett av dessa 
opålitliga oväder från Polen, som då och då 
ställer till stor oreda på Skåneslätterna. Det 
blev dessutom betydligt värre än vad 
SMHI hävdat. 

 
 

Lilldraken i knipa 
 

 
En sommar i början av 1950-talet befann 
jag mig som meteorologkadett på F11. En-
dast dagofficeren och jag var på officers-
mässen, troligen var det en söndag. Vädret 
var klart men med kraftigt dis, sannolikt 
var det den vädertyp, som på marken upp-
levs som skön, medan man på höjd upp-
täcker att sikten framåt är nedsatt på ett be-
svärande sätt; det man ser begränsas lik-
som av en strut med toppen vid flygplanet 
och basen på marken. Ofta är det fråga om 
torrdis, det vill säga luft från sydost som är 
starkt bemängd med de ryska stäppernas 
lätta, svävande stoft. 
 
Plötsligt hörs okänt vinande ljud och det 
visade sig vara ett litet triangelformat flyg-
plan som gjorde landningsvarv för att se-

dan sätta sig på banan. Denna dag fanns 
varken trafikledning eller räddningstjänst 
så vi förstod att något oväntat hänt. Vi for 
ner och mötte föraren och dagofficeren såg 
till att flygplanet blev väl inlåst i en 
hangar.  
 
Orsaken till nödlandningen var att föraren, 
som var på väg från Linköping till någon 
av flottiljerna kring Stockholm, mötte 
kraftigt dis som försvårade navigeringen. 
Att avbryta i ett sådant läge tyder på gott 
omdöme. 
 
Till saken hör att flygplanets navigerings-
utrustning troligen var rudimentär; kanske 
fanns det bara klocka och kompass. 
 

 
 

Curry Melin 
 
 

Den välkände TV-meteorologen och konst-
nären föddes den 11 april 1923. Redan som 
ung var han intresserad av flyg och byggde 
modellplan med sådan framgång att han 
1938 blev svensk mästare. Det gällde att 
hålla planet i luften så länge som möjligt. 
Motorn var en högkvalitativ gummisnodd 
med frogväxel och tävlingarna gick av sta-
peln på Gärdet i Stockholm. Medaljen av 
guld delades ut av den legendariske Bertil 
Florman. 
 
Under andra världskrigets början kom 
Curry till Kungl. Krigsflygskolan i Ljung-

byhed och fick navigatörsutbildning på 
Sk15, Klemm 35. Man satt i tandem, med 
flygläraren i bakre position och utan annat 
skydd än en liten vindruta. Läraren var 
noga med att inte sticka ut näbben om det 
fanns tecken på att eleven var flygsjuk. 
Intercomutrustningen drabbades inte av 
några elektroniska fel; varken ebonitstavar, 
kattskinn eller flädermärgskulor var in-
blandade i den konstruktionen. Det var ett 
enkelt talrör. Ljudkvaliteten var typ högt 
och otydligt. 
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I samband med en övningsflygning fick 
man motorstopp och föraren blev tvungen 
att nödlanda. Allt gick bra, men Curry no-
terade att man tagit mark intill Ödåkra 
brännvinsbränneri! Nästa gång som det bar 
till, deltog Curry i en flygning, som inne-
bar spinnövningar, denna gång med ett 
flygplan Sk 25 från Barkarby. Det skall 
inte vara något märkvärdigt tyckte Curry; 
man räknar varv genom att kolla hur 
många gånger en viss kyrka sveper förbi 
och sedan går man ur, men denna gång 
vägrade flygplanet. När Curry till sin för-
våning upptäckte att föraren hoppat fann 
också han det lämpligt att stiga av. Väl ute 
blev han kvar på vingen. Han kom då ihåg 
att han hört självaste CFV, generalen 
Bengt G:son Nordenskiöld, påpeka hur 
viktigt det var att komma loss från flygpla-
net. En rejäl knäböjning följd av ett kraftigt 
frånskjut gjorde susen. Nedslaget skedde i 
en plöjd, hårdfrusen åker varför ett par ben 
i ena foten rök. 
 
Vid den första incidenten hamnade Curry 
alltså nära bränneriet i Ödåkra – den här 
gången slog han efter fallskärmshoppet ned 
vid - alkoholistanstalten i Bogesund! 
 
Övningarna på F5 interfolierades av natur-
vetenskapliga studier i Stockholm, men det 
var ont om förläggning. Till slut ordnades 

det så att aspiranterna fick tre rum och kök 
hos Naturhistoriska museets avdelning för 
lägre stående ryggradslösa djur! Det var 
under denna tid i Stockholm som Currys 
konstintresse väcktes. Detta kom att leda 
till att han lämnade Flygvapnet för SMHI. 
Det var alltså inte, som vissa elaka tungor 
hävdar, på grund av Flygvapnets säregna 
val av haveriplatser. 
 
Exempel på Currys humor och slagfärdig-
het; en flygtekniker vid F13 berättade att 
när Curry tjänstgjorde som meteorolog vid 
flottiljen ringde en man från kompaniet 
angående QFE, lufttrycket vid fältet; detta 
för att kalibrera flygplanens höjdmätare. 
När han förstod att det var den kände TV-
meteorologen sa han: Förlåt, men jag 
trodde det var F13:s Väderavdelning och 
inte Sveriges Television. Svaret kom blixt-
snabbt: ”Jag kan lugna dig - du är fortfa-
rande kvar på F13.” 
 
Curry har haft konstutställningar i New 
York, Chicago, Melbourne och Moskva, ja 
till och med i Söderköping. 
 
Curry berättade detta för mig den vackra 
sommaren 2003. I september 2005 deltog 
jag i den högtidliga jordfästningen av 
Curry. Den ägde rum i Himmelstalunds 
kapell, Norrköping. 

 
Blivande arméchef drar väder åt slarvig meteorolog 

 
Under 1980-talet deltog jag som chef för 
Milo G:s väderavdelning i en fyra veckors 
KFÖ. Mertil Melin var major och stabschef 
samt övningsledare. Generalen och chefen 
för Milot var alltid närvarande vid genom-
gångarna. Som vakthavande upptäckte jag 
till min förskräckelse att jag glömt att in-
finna mig till genomgången, den var redan 

slut. Jag störtade in till Mertil och bad om 
ursäkt så mycket jag kunde. Han svarade 
med ett leende att jag var ju inne hos dig i 
morse och du berättade om vädret så jag 
drog det; inga problem.  

Mertil är numera chef för H M Konungens 
hovstall. 

 
Haverier med meteorologer 

 
Som meteorolog vid Flygvapnet var man 
kommenderad till flygtjänst, som navigatör 
och väderspanare. Att flyga var intressant 

och stimulerande men inte ofarligt. Tre 
kolleger stupade i flygtjänst. 
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 Sten Törnebladh F6/Karlsborg (1912-
1960) 

 Inge Larsson F5/Ljungbyhed (1938-1988) 

 Åke Larsson F21/Kallax (1953-1989) 

Huvuddragen i Stens haveri har jag hämtat 
från Ulf Eneroths bok ”Haveriet”. Sten 
flög med en fältflygare som var tjänstledig 
för studier men inkallad till en månads 
repövning. Kvällen före haveriet intog han 
en fyra punsch till ärtsoppan och senare en 
sexa whiskey. Väderflygningen startade 
tidigt dagen därpå. Vädret var risigt, moln-
basen knappt 100 meter, med den högre 
terrängen väster om fältet i moln. Vid land-
ningen fick man problem, det första för-
söket avbröts och vid det andra tappade 
man höjd på grundlinjen. Detta ledde till 
kollision med träd. Föraren beordrade ut-
hopp men Sten hade inte anslutit fallskär-
men för automatisk utlösning. Orsaken var 
troligen att han utlöst skärmen när han ef-
ter flygning reste sig för att lämna flygpla-
net. Sådant var pinsamt och föranledde att 
man skulle bjuda på tårta. Föraren över-
levde. Vid förhör förklarade han att ”Om 
jag varit flygchef så hade jag nog inte be-
ordrat en repövare till flygning med tanke 
på vädret.”  
 

Åke omkom i ”White Out”, d v s tätt snö-
fall över snötäckt mark. Föraren var re-
servofficer. 

 Inges förare var ingenjörskadett, båda 
hoppade för sent. 

De dagliga väderflygningarna var huvud-
uppgiften men då och då hände det att brist 
på navigatörer ledde till en begäran att en 
meteorolog skulle ställa upp. Det var väl-
kommet men efter några år kom en mera 
erfaren kollega och berättade att när en na-
vigatör beordrats att flyga med en förare 
som exempelvis plötsligt tappat höjd under 
instrumentinflygning i dåligt väder, då 
kände denne navigatör att han nog hade en 
rejäl örontäppa. Om en orutinerad förare 
vacklade omkring på grundlinjen i dålig 
sikt och byig vind kunde han från naviga-

tören få följande uppmuntrande uppma-
ning:” Stötta grabben! För helvete, stötta!” 

Jag fick en begäran från 1.div F7 och 
ställde glatt upp. Det rörde sig om en flyg-
ning till F18/Tullinge och tillbaka. Förare 
var en stabskapten med ett par timmar på 
A32/Lansen. Detta var i slutet av 1950-ta-
let; flygplantypen hade nyss kommit till 
F7. Föraren hade AFT-flygtjänst d v s 
”Allmän flygträning”. Elaka tungor kallade 
det ”Akta flygtillägget”.  

Allt gick som smort tills någon minut efter 
start på väg hem, då föraren meddelade att 
han fått brandvarning. Jag ville inte stressa 
honom med att fråga om det var zon 1 eller 
2. Den ena innebar” Landa närmaste flyg-
plats” den andra ”Hoppa inom 30 sekun-
der”. Troligen var det bråttom ty en flygle-
dare från Lansenflottiljen F6, Harry Lund-
berg, som besökte Tullingetornet, rådde 
den jourhavande flygledaren att ta ner oss 
på närmaste banbörjan vilket gjorde att vi 
kom in vid Rikstens gård.  

Jag märkte inte att vi tog mark, d v s ned-
slaget, men jag noterade att jag såg hela 
banan framför mig, vilket normalt är 
omöjligt för en navigatör. Vi for fram på 
banan med nosen 20 grader åt höger, gli-
dande på buken. De tre landningsställen 
var borta, så gnistregnet var spektakulärt, 
särskilt med tanke på fyra ton flygbensin. 
Retardationen var sådan att de starka och 
hårt ansatta remmarna på säkerhetsbältet 
kändes elastiska. Så plötsligt gick flygpla-
net in i den 1,5 m höga snövallen vid höger 
sida av banan, reste sig på nosen till verti-
kal ställning; stod så några sekunder och 
föll sedan ned på - buken. Vi hade stannat 
efter 300 meter. 

Föraren öppnade huven och min frigöring 
av g-dräkt, fallskärm, syrgas med mera 
gick med rekordfart. Ingen mekaniker be-
hövde komma med stegen. Vi stod med 
snö upp till huvens underkant – verkligen 
bekvämt. Jag pulsade fort bort från vraket 
men efter 10 meter vände jag mig om och 
fick se föraren stänga kranar och trycka på 
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knappar. Jag, nybliven löjtnant hojtade då 
till kaptenen: ”Vad gör du?”  När han sva-
rat genmälde jag ”Ge fan i det, det kan ex-
plodera när som helst”. Det har du rätt i 
blev svaret och han lämnade snabbt vraket. 

Vi traskade ut på banan och hann gå ett 
hundratal meter innan räddningstjänsten 
kom. Där låg diverse delar av flygplanet, 
från små bitar till kvadratmeterstora plåt-
sjok. Jag kände på mig att jag borde säga 
något tröstande, men hade svårt att formu-
lera mig. Vi såg inget av landningsställen, 
troligen blev de kvar vid nedslagsplatsen 
några tiotal meter minus banbörjan. Ytter-
ligare något minus och vi hade gått in i en 
vägbank. Brandlarmet var falskt och ett av 
de första hos 32/Lansen, men det skulle 
komma fler. 

När vi mötte flygledaren Lundberg så på-
pekade han att han varit med under det 
andra världskriget och sett fruktansvärda 
haverier, bland annat med Caproni, som 
hade fyra mans besättning. Dock hade han 
aldrig tidigare sett ett så allvarligt haveri 
där besättningen överlevt. Och vi var inte 
ens ömma i kroppen efteråt.  

Efter någon timme kom fanjunkaren Nisse 
Gullbrandsson, sedermera Herculespilot, 
och ytterligare en förare för att ta oss hem. 
Fanjunkaren såg kaptenen stint i ögonen 
och frågade ”Vad hade du för fart i ban-
början?” Svaret godkändes inte utan kom-
menterades med ”För lite med full bräns-
letank.”  

Stötta, grabben … Jo men visst, det skulle 
man tänkt på. 

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

 
Kommande Medlemsmöten 2015 

 
Mötena 1 juni och 8 september är tämligen 
säkra medan för övriga mötena under hös-
ten kan det bli ändringar. Så här ser dock 
det kommande programmet ut. Kallelser 
kommer att skickas ut separat inför varje 
möte 

25 maj kl. 13.00 – 15.30 på Lunds 
Universitet, SMS Syd möte. (Info: Erling 
Brännström) 
Prel agenda: LUI Meteorologiutbildning, 
Stormar i Sverige- Krister Hammar, SMHI 
Brandriskprognoser i framtida klimat-
Krister Bengtsson 
Mötet genomförs tillsammans med alla 
meteorologistuderande på LUI vilket 
innebär ca 30 st elever. 

1 juni 2015 kl. 16.00 vid MISU, Stock-
holm: Möte om meteorologutbildningen 
med deltagande av representanter för 
SMHI, Försvaret, privat vädertjänst samt 
Universiteten i Stockholm, Uppsala och 
Lund.  

8 september kl. 16.00, SMHI, Norr-
köping: Marcus Sjöstedt, SMHI, talar om 
Meteorologi i Sociala Medier. 

8 oktober kl. 16.00, SMHI-Stockholm: 
Öppet 

10 november kl.13.00 - 16.00, MIUU, 
Uppsala: Halvdagsseminarium om Den 
vetenskapliga basen för det kommande 
globala klimatavtalet i Paris 2015. 

15 december kl. 17.00 avslutar vi sä-
songen med Julbord på Observatoriet i 
Stockholm. Förhoppningsvis så ska Jul-
bordet kunna avätas i de gamla valven och 
föredraget presenteras i Observatoriet. Vi 
hoppas också få Professor emeritus Gösta 
Arvastson från Uppsala att prata om när 
molnen fick sina namn och Hildebrands 
och Tor Bergerons insatser i detta arbete. 

Välkomna! 

Styrelsen 
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REVOLUTION I OBSERVATORIET! 
Information från Palle Åberg. Mötet ifråga ägde rum 15 januari. 

 
 

Anteckningar från möte om Observatoriet 
 
På kvällens möte med Observatoriekullens 
Vänförening presenterade närmast revolu-
tionerande planer för Observatoriet. 

Bakgrunden är att Kungliga Vetenskaps-
akademiens styrelse beslöt att överlåta 
driften av museet till 1700-talsdyrkarna 
Gustafs skål som tänkt sig en kommersiali-
sering. (Jag kan för er på SMHI berätta att 
jag kastat lite grus i maskineriet genom att 
få Stadshuset att invända att den låga 
markhyran grundas på att huset används 
som museum.) 

Ett antal professorer i akademin revolte-
rade (dagen efter att de varit på Nobelfes-
ten 2013). Lösningen blev att museet lades 
i malpåse och att en grupp skulle utreda 
framtiden. 

Gruppen leds av Micha Sohlman, en kraft-
karl som varit statssekreterare och chef för 
Nobelstiftelsen. Några andra komplette-
rade honom på mötet. Det lät som om de 
grova konturerna på förändringen var defi-
nitiva med att mycket ändå återstår. 

Begreppet ”museum” ska bort. Det ska 
bara heta Observatoriet och ges karaktär av 
en aktiv vetenskaplig byggnad vari man 
ska blicka bakåt (som nuvarande museet), 
ägna sig och nuet och framtiden. Att göra 
vetenskapliga observationer är en ny upp-
gift (något vidare än väderobservationer, 
förmodar jag). 

Ny avancerad teknisk utrustning ska in-
stalleras med bland annat en ”digital glob”. 
Guidningen ska vara på kvalificerad aka-
demisk nivå.  En nämnd vision var att hu-
set ska uppgraderas till att ingå i Världsar-
vet. Ett skäl till de planerade satsningarna 
är att främja Stockholm som vetenskaps-
stad. 

Docent Anders Hountz är projektanställd 
fram till sommaren. Han har sysslat med 
tekniska museer. 
 
En ny stiftelse ska bildas. Den gamla drev 
museet i cirka 15 år varefter KVA tog över 
för cirka 15 år sedan. 

Som intressenter, utöver KVA, Vitterhets-
akademien, Stockholms Universitet och 
Rymdbolaget (Rymdstyrelsen?) nämndes 
försiktigt SMHI. 

Utomhus kan det bli något mer ungdoms-
inriktat, finns i Södertälje och utomlands. 

Det riktades ingen kritik mot det förflutna 
med 8 000 – 14 000 årliga besökare men 
att resurserna gjort att man kört på lågfart. 
 
Vad händer nu? Min tolkning: 
 
1.      Den sympatiske Anders Hountz 
kommer att jobba hårt med idéer och väl-
komnar nya sådana. 

2.      Man kommer att ägna sig åt botten-
planets utformning. Kanske kommer de 
administrativa utrymmena att bli publika. 
Det innebär att Observatoriet kanske 
kommer att ta för sig av utrymmena högre 
upp i huset. Källaren förändras, bland an-
nat måste man av säkerhetsskäl komma ut 
mer än uppför trappan till entrén. Klarar 
amatörastronomerna att behålla det ”egna” 
huset? 

3.      SMHI kommer att kontaktas mer på-
tagligt än vad man hittills tycks ha gjort. 
Idéer och gärna pengar är nog välkomna. 
Är kreativa och administrativa Norrköping 
berett på hanteringen? 
 
Frid och fröjd 
 
Håkan Olander 
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Kommentar till: Om långa och korta mätserier av nederbörd 
Jan Ellesson 

Red anm: Jan Ellesson är numera pensionär men har under lång tid studerat nederbördens fördelning, 
framför allt i Skåne. Han är hedersdoktor vid Lunds Universitet. 
 
Jag har tidigare (ELLESSON 2014) kunnat 
konstatera, att årets högsta nederbörd i 
långa mätserier av nederbörd på ett an-
märkningsvärt sätt regelbundet tycks växla 
mellan juli och augusti i på varandra föl-
jande normalperioder. Även årets lägsta 
månadsnederbörd och ett sekundärt höst - 
maximum uppträder ofta på likartat sätt. 
Någon förklaring lämnades inte i den ifrå-
gavarande uppsatsen. 
 
Litteraturstudier har hittills ej gett någon 
förklaring och ej heller en genomgång av 
olika slag av tabeller. Då normalvärden är 
30-års medelvärden, vore det naturligt, att 
söka svaret bland sådana värden. Jag för-
sökte med några slumpvis valda 30-års 
medelvärden mellan de officiella normal-
periodernas årtal och det gav utdelning. 
 
Fig. 1 visar hur kurvorna för dessa må-
nadsmedelvärden växelvis byter plats och 
det är slumpen, som avgör, vilka delar av 
kurvorna, som hamnar inom normalperiod-
ernas tidsavgränsningar. Därför kan juli 
eller augusti få den högsta månadsneder-
börden under året. 
 
Studerar vi kurvorna i detta diagram finner 
vi, att augusti har högst värden mellan 
69 mm perioden 1767-1796 och 66 mm 
perioden 1787-1816, därefter från 59 mm 
1821-1850 / 1822-1851 till 64 mm 1853-
1882 samt från 75-76 mm 1878-1907/ 
1879-1908 till 70 mm 1906-1935 och från 
75 mm 1933-1962 till 70 mm 1944-1973 
samt slutligen från 63-64 mm 1962-1991 
till 77 mm 1991 - 2010. Skiftet sker exakt 
mellan två 30-års perioder, då kurvorna 
skär varandra. 
 
Samma är förhållandet i Fig. 2 för årets 
lägsta månadsnederbörd och i Fig. 3 för 
höstmaximum. 
 
Kurvorna för vårmånadernas förlopp är 
mer enhetligt. Medelvärdenas variation är 

betydligt mindre och vardera månaden är 
endast uppdelad i 3 delar med högst neder-
bördsmängd. Skärningspunkter är 27 mm 
1797-1826 och 23 mm 1829-1858/1831-
1860 samt 33 mm 1861-1890/1863-1892 
samt 37 mm 1897- 1926. 
 
Samtliga månadskurvor har en mer eller 
mindre markerad uppgång efter c:a 1950 
och alla följer årskurvans variation (Fig. 5) 
fram till c:a 1800, utom kurvan för novem-
ber, som är påfallande stabil (Fig. 3). 
 
Det anmärkningsvärda är vinternederbör-
den (december - februari) (Fig. 4). Efter en 
långsam minskning till 79 mm 1836-1865, 
stiger den brant till 159 mm 1981-2010, 
efter en tillfällig nedgång 1931-1960 till 
124 mm. 
 
Av den långa raden av stapeldiagram över 
juli-månader, varav Fig. 6 är ett exempel, 
framgår tydligt perioder om någon eller 
några få månader med större nederbörds-
mängd, som omväxlar med torrare perio-
der. Kurvan i Fig. 7 visar juli-nederbördens 
variation efter fortlöpande utjämning med 
basen 2. Tidsavståndet mellan dessa ne-
derbördsrikare perioder är i diagrammet i 
genomsnitt cirka 5 år. Månadsnederbörden 
i juli uppvisar, liksom årsnederbörden, en 
tydlig periodicitet men av en annan pe-
riodlängd än den i normalnederbörden. 
Växlingen måste ju ha en orsak, som i sin 
tur måste förklaras! 
 
De sekulära variationerna i nederbörds-
mängd och variationen mellan normalpe-
rioder får sättas i samband med variationer 
i den allmänna cirkulationen i atmosfären 
och vädersystemen i stort.  
 
GYLLSTRÖM (1945) och JÖNSSON 
(1994) beskriver långperiodiga omlägg-
ningar i vindsystemen, som påverkar Syd-
sverige och JÖNSSON beskriver, utifrån 
studier av perioden 1740-1840, vindför-
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hållandena i Lund såsom uttalat kontinen-
tala (a.a. sid. II:3). Detta återspeglas även i 
Fig. 4 och 5. Nederbörden i Sydsverige 
borde korreleras med högindex och lågin-
dex cirkulation samt frekvensen och läget 
av förekommande blockerande högtryck. 
 
Refererad litteratur: 
 

Ellesson, Jan: Om långa och korta mätse-

rier av nederbörd. Polarfront nr 153, p. 11-
18, 2014. 
 

Gyllström, Gösta: Monsunartade vindar i 
nordvästra Europa. Svensk Geogr. Årsbok 
1945 p. 218-42 
 

Jönsson, Peter: Wind Climate During the 
Instrumental Period. Meddel. LUGI, 
Avhndl. 121, 1994

 

   
Fig. 1.   Månadsnederbörden i Lund 1750 till 2010 för juli och augusti, där månadsvärdena är fortlö-
pande utjämnade 30-års medelvärden med den första 30-års periodens mittpunkt vid 1 på tidsskalan, 
den andra periodens vid 2 och så vidare. 
Kurvan för juli (svart) börjar vid 63 mm och slutar vid 64 mm, den för augusti (röd) börjar vid värdet 
54 mm och slutar vid 77 mm. 
 

 
Fig. 2. Månadsnederbörden i Lund 1750 till 2010 för februari och mars, där månadsvärdena är fortlö-
pande utjämnade 30-års medelvärden med den första 30-års periodens mittpunkt vid 1 på tidsskalan, 
den andra periodens vid 2 och så vidare. 
Kurvan för februari (svart) börjar vid 30 mm och slutar vid 40 mm, den för mars (röd) börjar vid 
22 mm och slutar vid 42 mm. 

1765                 1900                       1996 

1765                    1900                          1996 
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Fig. 3. Månadsnederbörden i mm i Lund 1750 till 2010 för oktober och november, där månadsvärdena 
är fortlöpande utjämnade 30-års medelvärden med den Första 30-års periodens mittpunkt vid 1 på tids-
skalan, den andra periodens vid 2 och så vidare. 
 

Kurvan för oktober (svart) börjar vid 54 mm och slutar vid 67 mm, den för november (röd) börjar vid 
49 mm och slutar vid 64 mm. 

 
 

 
Fig. 4. Vinternederbörden i Lund 1750 till 2010 för december - februari, där månadsvärdenas summa 
är fortlöpande utjämnade 30-års medelvärden med den första 30-års periodens mittpunkt vid 1 på tids-
skalan den andra vid 2 och så vidare. 

1765                       1900                            1996  

1765                 1850                          1945         1996 
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Fig. 5. Årsnederbörden i mm i Lund 1750 till 2010 visad som fortlöpande utjämnade 30-års medelvär-
den med den första 30-års periodens mittpunkt vid 1 på tidsskalan, den andra vid 2, och så vidare. 
 
Kurvan kan beskrivas som bestående av tre delar, en första del, från förra delen av 1700-talet och fram 
till 1880, som en mycket regelbunden sinusformad kurva, med svagt stigande tendens, en andra, en 
horisontal del på nivån för 600 mm årsmedelnederbörd, med i stort sett konstant y-värde, och slutlig-
en, från c:a 1950, en jämnt stigande kurva, som kan representeras av en rät linje med ekvationen y = 
1.58 x + 600. 

 

 
Fig. 6. Månadsnederbörden i Lund under juli månad 1751 – 1840 
 
 

 

Fig. 7. Nederbörden i Lund under juli månad 1751 - 1840. 
Månadssummorna är fortlöpande utjämnade med basen 2. Då blir intervallen mellan grupper 
av nederbördsrika juli- månader i genomsnitt cirka 5 år. 

 1765             1880                   1945            1996 
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När Skalman skulle bli meteorolog – 
historien om Kalmanfiltret på SMHI 

Anders Persson 
 
Del II: Vad är ett Kalmanfilter? 
Red anm: Del I publicerades i Polarfront nr 155 okt 2014 
 
Mitt konsultskap hösten 1987 på ECMWF 
försvårades av datorproblem. Under dödti-
den kunde jag på bibliotek samla artiklar 
om den sk. ”kalmanfiltertekniken” 
 
När jag kom tillbaka till SMHI i början av 
1988 var jag därför ganska sprängläst på 
Kalman. Resultatet syntes i ett kåseri den 
28 januari 1988 i DN:s dagliga väderruta: 
 
”Vad har en rysk matematiker, en engelsk 
1700-tal präst och en ungersk-amerikansk 
rymdforskare att göra med DN:s väder-
prognoser?”  
 
Den engelske 1700-talsprästen Thomas 
Bayes (1702-61) hade haft idéer om upp-
datering av preliminära uppfattningar, 
vilka inom meteorologin motsvarades da-
torprognoserna: 
 
”Meteorologens uppgift är bl a att med 
hänsyn till observationer som gjorts efter 
det att datorn startat, modifiera resultaten 
och göra lokala anpassningar.” 
 
Detta skulle i framtiden, enligt min DN-
krönika, ske matematiskt-statistiskt utifrån 
Bayes principer: Den ryske matematikern 
Markov hade vidareutvecklat metoder som 
visat sig användbara. Mycket talar för att 
dessa också, utlovade jag i DN-rutan, kan 
hjälpa oss med väderprognoser. 
 
Nu började utrymmet ta slut så det blev 
bara plats att runda av med:  
 

”Den ungersk-amerikanske matematikern 
Kalman utvecklade 1960 med stöd av 
Bayes en metod att styra rymdsonder – 
samma metodik kan hjälpa SMHI göra 
bättre femdygnsprognoser!” 
 
Detta så kallade ”Kalmanfilter” eller 
”Kalman-Bucy filtret” utvecklades kring 
1960 av den ungersk-amerikanske mate-
matikern Rudolf E.Kalman (1930-) för att 
styra interkontinentala missiler, rymdsond-
er eller rymdskepp. 

 
Figur 1: Rudolf E. Kalman ungefär vid till-
komsten av “hans” filter 1960. 
 
Det kallades också Stratonovich-Kalman-
Bucy filtret eftersom det är ett specialfall 
av ett mer allmänt, icke-linjärt, filter ut-
vecklat något tidigare av den jämngamle 
sovjetiska matematikern Ruslan L. Strato-
novich. Denne hade Kalman samma år 
träffat på en konferens i Moskva.  
 
Vad jag heller inte hade klart för mig var 
att Kalmanfiltret länge hade svårt att bli 
accepterat i USA. Det var mycket tack vare 
NASA och månlandningen av Apollo 11 
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1969 som den fick sitt genombrott. Tack 
vare Kalmanfilteret lyckades rymdskeppet 
träffa ”mitt i prick”. 
 
Tillämpningar av kalmanfiltret 
 

Kalmanfiltertekniken hade redan kommit 
att tillämpas inom regler- och kontrollteo-
rin, inom geofysiken på hydrologiska pro-
blem, bla. att vikta samman nederbördssta-
tioner så att den beräknade avrinningen så 
nära som möjligt svarade mot den verkliga. 
 
Kalmanfiltret tillämpat på meteorologiska 
problem presenterades för första gången på 
ett ECMWF seminarium 15-19 september 
1980 av amerikanen Michael Ghil som ta-
lade om ”Assimilation of Asynoptic Data 
and the Initialisation Problem”1. 
 
Michael Ghils föredrag på ECMWF väckte 
stort intresse på vår forskningsavdelning 
Mf, och 1983 organiserade Håkan Törne-
vik och Nils Gustafsson en kurs med 
Urban Hjort från Linköpings universitet 
som föreläsare. Det var därför naturligt att 
jag, efter klartecken från Rolf Eklind, 
kontaktade honom i januari 1988 för hjälp. 
 
Kravspecifikation 
 

Den 11 januari 1988 gjorde jag en allmänt 
hållen kravspecifikation till Urban för en  
statistisk operativt filter/process med föl-
jande egenskaper: 
   

a) Den senaste datorprognosen an-
passas till den senaste observatio-
nen så att det vi levererar åtmin-
stone stämmer i utgångsläget;  

                                                            

1 Vid middagen skulle Michael Ghil, som heders-
gäst, hålla tacktalet. Av olyckliga omständigheter 
var köttet som serverats ovanligt segt. Men alla åt 
utan att låtsas om – tills Ghil begärde ordet: ”- 
Hemma i USA brukade cowboysen lägga segt kött 
under hästsadlarna för att under ritten göra det mört. 
Men här verkar vi ha blivit serverade sadlarna…” 

 
b) Utfallet av gångna prognoser de 

senaste månaderna tas som ut-
gångspunkt för att korrigera den 
aktuella datorprognosen. 

 
c) Korrektionen ska bara avse prog-

nosfel som beror på den fysiska pa-
rametriseringen eller säregenheter 
i det geografiska läget; 

 
d) Tekniken skall kunna appliceras på 

en nytillkommen station med bara 
en veckas varsel, helst kortare, var-
vid filtret snabbt ska kunna ”pejla 
in sig” på de typiska felen; 

 
e) Metoden skall inte ha som uppgift 

att korrigera storskaliga synoptiska 
fel (fashastigheten hos fronter eller 
intensiteten hos lågtryck). 

 
Enligt mina dåtida anteckningar började nu 
Mf uttala sig emot automatisering av vä-
derprognoser. Detta kan tyckas egendom-
ligt eftersom Mf och deras företrädare 
FUA i 20 år upprepat att ”om 5-10 år be-
hövs inga meteorologer”. Men nu hade 
”sanningens ögonblick” kommit och 
Mf:arna blev kanske oroliga att behöva 
axla ökat operativt ansvar. En Mf:are drog 
sig till minnes ett föredrag på  ECMWF 
där en professor från Cambridge hävdat att 
meteorologerna genom sk. ”PV-tänkande” 
visst kunde förbättra datorprognoserna 
manuellt.  
 
”Bayesianism” vs ”frekventism” 
 

Det viktiga för att få ett smidigt operativt 
system var att det var adaptivt. Detta kan 
illustreras med den enkla löpande medel-
värdesformel som presenterades i förra av-
snittet: 
 
CORRnew = 0.9*CORRold– 0.1*ERR 
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CORRnew kommer att innehålla ett slags 
geometriskt medelvärde av de senaste dag-
arnas fel. Genom att laborera med vikterna 
kunde man själv styra och göra korrektio-
nen snabbare (0.8 och 0.2) eller långsam-
mare (0.95 och 0.05). I det förra fallet 
kommer ERR, senaste prognosfelet, in 
starkare, i det senare svagare. På liknande 
sätt förhåller det sig med ett Kalmanfilter. 
 
Men detta subjektiva manipulerande med 
vikterna och ”styvheten” är anatema för en 
traditionell frekventistisk statistiker. Enligt 
honom/henne måste man ha minst tre års 
data, och strukturera felanalysen efter vä-
derläge. 
 
Detta utgör grunden i det sk MOS-syste-
met, (Model Output Statistics) där man 
medelst linjär regressionsanalys mellan 
prognoserade och observerade värden får 
fram vikter A, B, C osv för meteorologiska 
prognosparametrar P1, P2, P3 osv och därur 
kan prognosera det förväntade felet. 
 
CORR=A·P1 + B·P2 + C·P3 . . . 
 
Detta fungerar om datormodellen är oför-
ändrad. Men med ständiga modelluppgra-
deringarna krävdes nya omkalkyleringar 
vart tredje år. 
 
Ett annat problem var representativiteten. 
Om det under de senaste åren för en viss 
station under oktober varit nysnötäcke bara 
10% av tiden, är det klart att en MOS tolk-
ningen skulle vara ”ur led” när ett  ”onor-
malt” tidigt snötäcke bildades. En adaptiv 
ansats skulle, liksom en mänsklig hjärna, 
med ”öppet sinne”, skaffa sig en färsk upp-

fattningen om de systematiska felen i det 
nya läget. 
 
 
En fundamental svaghet övervinns 
 

Men vårt system led av en fundamental 
svaghet: det utgick från att vi hade ”en 
platt bias”, ett systematiskt fel som var 
oberoende av prognosen. 
 
Det kunde leda till att under en köldperiod, 
då NWP inte var tillräckligt kall, ”lärde 
sig” kalmanfilteret sig att kyla av NWP. 
Men när sedan vädret slog om och det blev 
milt var kanske NWP inte längre systema-
tiskt fel. Men kalmanfilteret skulle en tid 
fortsätta att kyla av prognoserna,”ur takt 
med tiden”. 
 
Lösningen Urban erbjöd var lika enkel som 
genial. När han analyserat prognosdata 
hade han funnit att felet till stor del var 
linjärt beroende av prognosen själv. Istäl-
let för att be Kalmanfiltret uppskatta ett 
generellt medelfel (”en platt bias”) så 
skulle det uppskatta koefficienterna i en 
felekvation av typen 
 
CORRnew = At + Bt·NWPt 

 

där felet, och därmed korrektionen, var en 
linjär funktion av prognosen själv (se figur 
2 a-d). 
 
Med denna nya ansats gick vårt kalman-
filter ut på sin segerrika karriär. Av min 
gode medarbetare George Ericsson döptes 
vårt system till Skalman, vilket kan tolkas 
som Svenska Kalman om man vill. 
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Figur 2a: Under en period med milda prognoser (Tfc över noll) registreras svagt positiva 
medelfel. Ett Kalmanfiltersystem som antar att felet är en ”plan bias” föreslår att prognoserna 
borde kylas av med ett konstant värde, medelfelet med omvänt tecken;  
 
Figur 2b: Den korrektion som Kalmanfiltersystemet kommit fram till fungerar bra tills det 
sker ett hastigt väderomslag med mycket kallare prognoser som ger kraftiga negativa fel. Un-
der loppet av 5-7 dagar arbetar sig filtret ner mot de nya, lämpligare korrektionerna.  
 
Figur 2c: Med ett Kalmanfiltersystem som från början antar att felet (och därmed korrektio-
nen) är en linjär funktion av prognosen tolkas felen under den milda perioden därför inte som 
en ”plan bias” utan som en ”sned bias”.  
 
Figur 2d: Vid väderomslaget ligger felekvationen därför redan från början ganska bra till 
(streckad linje) och verifikationen kräver inga större justeringar av felekvationens orientering 
(heldragen linje). 
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Notiser Polarfront mars 2015 
 

MATS  
står för Mesospheric Airglow/Aerosol To-
mography and Spectroscopy, – tomografi 
av luftsken och aerosoler i mesosfären.  
  
Rymdsveriges nyaste skarpa rymdprojekt, 
som ska studera de mystiska nattlysande 
molnen i övre atmosfären, siktar på upp-
sändning redan 2017. Satelliten, ett projekt 
lett av meteorologen Jörg Gumbel vid 
Stockholms universitet, men där Chalmers, 
KTH och företaget Omnisys också ingår, 
ska studera både nattlysande moln och sy-
remolekyler i atmosfären mellan 5 och 10 
mil upp i luften, och de vågor som bland 
annat skapar molnens form. MATS’ kame-
ror kommer dessutom att vara känsliga för 
samma ljus som också våra ögon är käns-
liga för. Populär Astronomi oktober 2014. 
(Se länk: MATS PopAst) 

 

 

Information från EMS: 

15th EMS Annual Meeting & 12th 
European Conference on Applications of 
Meteorology (ECAM) | 07 – 11 Septem-
ber 2015 | Sofia, Bulgaria 

Conference theme: 

High impact weather and hydrological 
hazards: from observation to impact miti-
gation. 

The considerable socio-economic costs of 
severe weather (such as intense precipita-
tion, extreme temperatures and strong 
winds) and its impacts (including flooding, 
droughts, destruction of infrastructure, or 
forest fires) across Europe each year are 
increasingly apparent. The benefits of ef-
fective forecasting and warning are clear 
and quantifiable: lives are saved, commu-
nities are protected, and governments and 
businesses can take action to manage and 
mitigate risks. 

The ECAM theme for 2015 explores the 
end-to-end process of modern weather and 
flood risk forecasting. We will discuss op-
timising use of observations and NWP, 
through to the changing way meteorologi-
cal information is presented to, and used 
by, forecasters, decision-makers and other 
end-users. The emerging concept of 'Big 
Data' and its application to operational 
meteorology will also be examined. 

Abstract submission deadline is 24 April 
2015. 
För mer information se http://ems2015.eu 

 

 

Arktis sjöis: Rekordlåg utbredning efter 
varm vinter 

Den arktiska sjöisens utbredning nådde 
antagligen sitt årsmaximum den 25:e feb-
ruari 2015. Detta är 15 dagar tidigare än 
medelvärdet för perioden 1981 till 2010. 
(Medelvärdet för när detta hände under 
dessa 30 år är 12:e mars. Datumet varierar 
dock mycket: Mellan 24 februari och 2 
april i 1996 respektive 2010). 

Utbredningens årsmaximum estimeras 
till 14,54 miljoner km2 för säsongen 
2014/2015. Detta var rekordlitet under 
den tid som det finns satellitmätningar 
tillgängliga. Värdet ligger 1,1 miljoner 
km2 under medelvärdet för perioden 1981 
till 2010 (= 15,64 miljoner km2) och 
130 000 km2 under senaste bottenrekord 
från 2011. 

 

http://www.popast.nu/2014/10/mats-ar-sveriges-nya-forskningssatellit-kikar-pa-nattlysande-moln-med-start-redan-2017/
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Protokoll fört vid Svenska Meteorologiska Sällskapets årsmöte 
Tid: 2015-02-10 kl 16.00 

Plats: SMHI, Upplands Väsby 

1. Ordf Svante Bodin öppnade årsmötet och hälsade alla 24 medlemmar hjärtligt 
välkomna. 

2. Till mötesordförande valdes sittande ordförande, Svante Bodin 

3. Till mötessekreterare valdes Ingemar Carlsson 

4. Till justeringsmän valdes Caroline Hansson och Lars Bergeås 

5. Mötet ansågs behörigen utlyst 

6. Dagordningen godkändes 

7. Föregående mötesprotokoll 
Protokoll från föregående årsmöte lades till handlingarna 

8. Verksamhetsberättelse  
En utförlig Verksamhetsberättelse från SMS inklusive EMS hade distribuerats före 
årsmötet till samtliga kallade och ordföranden redogjorde i korthet för de viktigaste 
punkterna och verksamhetsberättelsen lades till handlingarna. 

9. Balans- och resultaträkning 
Kassören Kerstin Vejdemo redovisade ekonomisk resultatredovisning och balans-
räkning. Budgeten var medvetet underbalanserad men underskottet, 14 000 kr, var 
lägre än beräknat. Redovisningen lades till handlingarna. 

10. Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen lästes upp. Revisorerna tillstyrkte att resultaträkning och 
balansräkning fastställs och att styrelsen beviljas full ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

11. Ansvarsfrihet 
Mötet beslutade att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 

12. Val av styrelsemedlemmar 
Till styrelsemedlemmar valdes enligt valberedningens förslag 
Ordförande Svante Bodin  (omval) 
Vice ordförande  Matthias Mohr (nyval) 
Kassör Kerstin Vejdemo (omval) 
Ledamot Michael Hansson (nyval) 
Ledamot Maria Jönsson (omval) 
Ledamot Annie Persson  (omval) 
Ledamot  Kristian Silver (nyval) 
Som suppleant föreslog ordföranden att Erling Brännström, ordförande i SMS Syd, 
skulle väljas om Erling accepterar detta. Mötet godkände detta förfarande. 

13. Revisorer 
Lennart Robertsson och Patrick Samuelsson som ordinarie (omval)  
Nils Runberg som revisorsuppleant (omval) 
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14. Polarfrontredaktör 
Till Polarfrontredaktör (Huvudredaktör) valdes Michael Hansson 

15. Valberedning 
Ordföranden eftersökte förslag. Mötet föreslog Lars Unnerstad och Lars Bergeås. Lars 
Bergeås accepterade detta om Lars Unnerstad eller annan aktiv meteorolog valdes in i 
Valberedningen. Mötet beslutade att välja Lars Bergeås. Mötet beslutade att välja Lars 
Unnerstad om han accepterade detta. 

16. Motion 
En motion hade inkommit från Åke Jönsson som också distribuerats ut till 
medlemmarna i samband med kallelsen tillsammans med Styrelsens förslag att avslå 
motionen och motiv för detta. Årsmötet beslutade avslå motionen. 

17. Budget 2015 
Budgetförslag för kommande verksamhetsår samt förslag om medlemsavgift föredrogs 
och diskuterades. 

18. Medlemsavgift 
Årsmötet beslutade efter diskussion att bifalla styrelsens förslag på höjning av 
årsavgiften till 150 kr om man själv hämtar Polarfront från hemsidan, 250 kr om man 
vill ha Polarfront med posten och 400 kr för Institutioner och Företag. Årsmötet 
beslutade att godkänna styrelsens budgetförslag 

19. Firmatecknare 
Årsmötet beslutade att kassören, Kerstin Vejdemo (531003-xxxx) och ordföranden, 
Svante Bodin (420322-xxxx) var och en för sig skall vara sällskapets firmatecknare. 

20. Utveckling av SMS.  
Arbetet med uppföljning av förra årets beslut om genomförande av arbetsgruppens 
förslag föredrogs av ordföranden. Svante informerade om utvecklingen av en ny 
hemsida och övergången beräknas ske i mars. SMS har börjat websända medlems-
mötena vilket gör att fler kan lyssna utan att åka långt. Arbetet med att utveckla 
Polarfront har gått trögare. Ingen SMS-medlem har nappat på inbjudan att ställa sin 
layout-kompetens lill förfogande. Styrelsen får se hur man ska gå vidare. 
Ordföranden redogjorde för två frågor som styrelsen arbetade med som inte behöver 
beslut från årsmötet. Den ena frågan var att det kommit in önskemål om att få 
annonsera i Polarfront (platsannons). Den andra frågan var att styrelsen diskuterade 
om att inrätta en vetenskaplig panel som kan uttala sig i meteorologiska frågor. Mötet 
hade inga negativa synpunkter på detta. 

21. Övriga frågor 
Styrelsen beslutade vid senaste styrelsemötet att utnämna Tage Andersson till 
Hedersmedlem postumt. 

Lars Bergeås avgår som Polarfrontredaktör efter 44 nummer. Svante Bodin avtackade 
Lars med present, SMS-nål, blomma och bok. 

22. Ordföranden tackade samtliga närvarande och avslutade mötet. 

Vid protokollet:  Justeras: 

Ingemar Carlsson  Caroline Hansson Lars Bergeås 
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En intervju med SMHIs Generaldirektör 
Svante Bodin 

En generaldirektör med rötterna i den 
svenska myllan 

Den 27 mars hade jag ett ämabelt samtal 
med SMHIs nya generaldirektör sedan den 1 
september 2014, Rolf Brennerfelt. De hundra 
dagarna är över så Rolf talar nu med en 
större medvetenhet och tyngd om vad SMHI 
innebär och vilka utmaningar han ser som de 
viktigaste. Men bondsonen från Västerås har 
vandrat genom olika landskap under åren 
från gymnasiet i Västerås till att bli SMHIs 
generaldirektör. Den vägen har bl a gått via 
Bryssel men också via regeringskansliet. 

Efter gymnasiet i Västerås hamnade Rolf 
som student i Uppsala vid SLU där han stu-
derade mellan åren 1983-89 med ett fokus på 
växtodling, livsmedelproduktion och eko-
nomi. Samtidigt var han aktiv i centerns 
Ungdomsförbund, CUF. Men Rolf återvände 
inte till gården hemmavid utan gick direkt 
till ett vikariat på Centerns riksdagskansli där 
han bland annat arbetade med miljöfrågor. 
När den borgerliga regeringen tillträdde 
1991 så blev han Karl-Erik Olsson pressek-
reterare under det första året och sedan under 
de två resterande regeringsåren politiskt sak-
kunnig. Under den senare tiden blev det 
mycket EG-frågor och Brysselbesök. Arbetet 
gick in en särskilt intensiv fas i samband 
med de svenska förhandlingarna om tillträ-
desavtalet med EG. Han fick dock inte gläd-
jen att tåga in i EG-Rådet som svensk repre-
sentant då det hann bli regeringsskifte dess 
förr innan. 

Efter folkomröstningen om EG-medlemska-
pet, som Rolf var aktiv i, så lämnade han 
kanslihuset och fick istället ett jobb på LRFs 
Brysselkontor från och med 1 januari 1995 - 
under de sista sex åren som chef för konto-
ret. Han påpekar hur lite som har hänt sedan 
den tiden. Det är samma frågor nu som då: 
miljö, GMO, antibiotika och djurskyddsfrå-
gor. 

När den nya Alliansregeringen tillträdde 
2006 fick Rolf erbjudande att bli Eskil Er-
landssons Statssekreterare. Det gav honom 
en mycket god insikt i hur myndighetssve-
rige fungerar, vilka krav Regeringen ställer 
och de dialoger som sker mellan regering 
och myndigheter. Han var då ansvarig för 8 
myndigheter under Jordbruksdepartementet 
(senare Landsbygddepartementet). Efter en 
mandatperiod ville Rolf tillbaka till Bryssel 
och rekryterades som kabinettschef åt den 
nye svenske ordföranden Staffan Nilsson i 
Europeiska Ekonomiska och Sociala Kom-
mittén. Denna gång stannade han i tre år i 
Bryssel. 

Tidigare hade Rolf köpt ett hus norr om 
Rejmyre som kom att bli viktigt i hans liv 
och som nu kommit att bli året-runt-bostad. 
Denna koppling till Kolmården kom att bli 
betydelsefull när SMHI kom på tapeten. En-
ligt Rolf var det tre faktorer som kom honom 
att söka jobbet som SMHIs Generaldirektör. 
En var intresset för att få arbeta med ledar-
skap i en större organisation, en annan hans 
naturvetenskapliga intresse med tyngdpunkt 
på ”natur” och miljö. I detta sammanhang 
kom också närheten till Rejmyre att spela en 
viss roll. 

Nu är han på plats sedan den 1 september 
2014, 53 år gammal, och med mycket energi 
och med en klar målinriktning. Hans mandat 
är på 6 år. 

 
Vart ska SMHI gå? 

För många både inom och utom SMHI är det 
intressant att veta vad den nye generaldirek-
tören vill göra av SMHI och vilka drivkrafter 
och utvecklingar i omvärlden som han ser 
som viktigast att hantera och arbeta med. På 
frågan om vilka tidigare kontakter han har 
haft med SMHI så bekände han att de hu-
vudsakligen har varit kopplade till hans ung-
dom som bondson -5-dygnsprognoserna på 
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radio och TV samt de dagliga radioprogno-
serna. Det var först när han började intres-
sera sig lite närmare för SMHI som han fick 
vetskap om den stora bredden i SMHIs verk-
samhet. Det ökade intresset för myndigheten 
ytterligare. När jag frågar honom vilken 
verksamhet som intresserar honom mest på 
SMHI så svarar han lite diplomatiskt att det 
är hur de olika ämnesdisciplinerna meteoro-
logi, klimatologi, hydrologi oceanografi 
överlappar varandra och hur det skapar en 
bild av vattnets kretslopp. Det senare kan ses 
som viktiga omgivningsfaktorer för växtlig-
heten. Det intressanta är hur livsviktiga dessa 
kretslopp är för mänsklighetens överlevnad. 

Men hur ser han på framtiden? Vilka är 
SMHIs utmaningar och vilka är de strategier 
som ska kunna utveckla SMHIs tjänster på 
bästa sätt? Han nämner tre viktiga utma-
ningar. 

‐ Ekonomin, SMHI behöver vara duktigt 
på att se till att de anslag och intäkter 
som SMHI har leder till nöjda användare 
och kunder och att de svarar mot verk-
liga behov. Det gäller såväl den anslags-
finansierade verksamheten som tjänster 
åt andra myndigheter. Men också affärs-
verksamheten som är en hörnpelare i 
SMHIs verksamhets. Som en central 
forskningsmyndighet med en stor mängd 
forskningsanslag måste även här SMHI 
ha förmågan att vara i framkanten. 

‐ Internationaliseringen, SMHI har nyli-
gen startat ett nordiskt operativt samar-
bete med Norge vad gäller korta nume-
riska prognoser. Rolf tycker att alla nor-
diska länderna borde samarbeta närmare 
operativt men att det inte räcker med 
detta. Det är kostnadseffektivt att ta ste-
get ut i Europa. Men bara de 5 nordiska 
länderna kräver nytänkande och att man 
river gamla barriärer. 

‐ Bredare kompetens, För att bättre svara 
upp mot regeringens uppdrag, t.ex. på 
klimatområdet där nu SMHI har fått 
central roller vad gäller klimatanpass-
ningen och ansvaret för IPCC, så krävs 
en breddad kompetens med förstärk-

ningar på det samhällsvetenskapliga om-
rådet. Med fortsatt utveckling av nära 
kundrelationer så är det viktigt också i de 
övriga verksamheterna på SMHI. 

 

Enligt Rolf så måste SMHIs strategier utgå 
ifrån dessa utmaningar och prioriteringar. 
Men hur hänger det ihop med ex. den eviga 
frågan om en eller två väderorganisationer i 
Sverige, SMHI och Försvarsmaktens väder-
tjänst? Även här är Rolf diplomatisk. Han 
känner till att frågan har varit uppe tidigare 
men då han ännu inte har träffat höga repre-
sentanter för Försvarsmakten så vill han 
ogärna ta ställning i denna fråga. Han är 
dock väl medveten om att det krävs ett ef-
fektivt och gott samarbete mellan Försvaret 
och SMHI. Nu fungerar samarbetet mycket 
bra. 

 

Ett annat viktigt ben för SMHI är affärsverk-
samheten som SMHI är ålagd av regeringen 
att genomföra. Den har en lång historia och 
startade i början på 1980-talet då den dåva-
rande regeringen tyckte att statliga myndig-
heters kompetens kunde utnyttjas bättre 
utanför den egentliga myndighetsutövningen. 
Men då skulle man ta betalt för tjänsterna. 
Formerna för affärsverksamheten har dock 
utvecklats och organisationen har blivit allt 
mer professionell.  
 
Vad vill Rolf med SMHIs affärsverksamhet? 
På den frågan svarar han att han tycker den 
fungerar utmärkt och den är en viktig kom-
ponent i produktionskedjan. Infrastrukturen 
utnyttjas bättre och fler kunder får ta del av 
SMHIs tjänster. I den konkurrenssituation 
som nu råder med många andra och privata 
aktörer på marknaden tycker han att SMHI 
klarar sig bra. Det är bra med konkurrens-
den skärper organisationen - även om han ser 
ett visst motstånd fortfarande i många andra 
Europeiska länder. Han tror att SMHI kom-
mer att klara sig bra genom att hålla hög 
kvalitet snarare än att ha de lägsta priserna. 
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Ska du omorganisera SMHI nu? Det är en 
oundviklig fråga i detta sammanhang. Men 
Rolf tar det ganska lugnt. Han förklarar att 
han inte hade någon hemlig plan med SMHI 
när han började. Nu har de första hundra da-
garna gått och han har ännu inte gjort något 
åt organisationen. I själva verket tycker han 
att den fungerar bra men han är medveten 
om att nya krav eller nya omständigheter kan 
göra att organisationen måste anpassas till 
dessa nya förhållanden. Och det är han öp-
pen för. 

Rolf är också ordförande i SLUs styrelse, ett 
uppdrag han fick innan han började på 
SMHI. Hans uppdragsgivare tyckte inte att 
det fanns någon motsättning i det och att 
vara Gd på SMHI. I själva verket anser Rolf 
själv att det finns betydande synergieffekter, 
det stärker sambanden och ökar nätverkan-
det. De facto är SLU och SMHI varandras 
avnämare. 

 

 

Väderkartor och sannolikhet 

Så här mot slutet började tiden 
rinna ut men jag hann med två 
ytterligare, meteorologiska frå-
gor. 

En är: När får vi se riktiga vä-
derkartor på SMHIs hemsida. 
Rolf har hört diskussionen förut 
men undrar vad en ”riktig” vä-
derkarta är. Jag försöker lite för-
siktigt tala om kartor som står 
närmare meteorologen och som 
ger möjligt för många att göra 
egna bedömningar - kartor med 
isobarer, fronter och nederbörd 
t.ex. Han menar att det vikti-
gaste kanske inte är vad vi kal-
lar produkterna utan hur väl de 
tillgodoser behov. Men han 
håller frågan öppen. 

 

På den andra frågan om sanno-
likhetsprognoser så informerar 
han om att SMHI har påbörjat 

ett arbete detta år för att se hur sannolikhets-
prognoser, exempelvis ensembleprognoser, 
ska kunna utnyttjas bättre i SMHIs tjänster. 
Han medger att många produkter, inte minst 
”appen” ger osannolikt deterministisk infor-
mation ner på timnivå. Man har dessutom ett 
uppdrag från regeringen att se över mätetalen 
för kvalitet hos SMHIs prognoser och var-
ningar. 

Så är intervjun slut. Rolf Brennerfelt har va-
rit både öppen och diplomatisk under vårt 
samtal och man kan inte ta miste på hans 
vilja att göra ett bra jobb. Hans stora erfa-
renhet av europeiskt och internationellt sam-
arbete kommer säkert att vara en stor tillgång 
för SMHI. 

Rolf Brennerfelt, Generaldirektör för SMHI 1 september 2014-


