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Ordföranden har ordet 
 

Sommarnumret av Polarfront är alltid spe-
ciellt – sommaren är i full blom och semes-
tern hägrar. Sommarnumret blir därför en 
avkopplande semesterläsning och medför att 
man inte helt kan lägga meteorologin åt 
sidan för andra nöjen. 
 

Jag har nu gått in på mitt fjärde år som ord-
förande i SMS. När jag började det så gjorde 
jag det med ambitionen att försöka utveckla 
SMS till en förening som bättre svarade mot 
medlemmarnas önskemål och intressen. Till 
det ändamålet tillsatte vi en arbetsgrupp med 
representanter för olika meteorologgrupper, 
från pensionärer till unga prognosmeteoro-
loger i privat tjänst liksom forskare och stu-
denter. Arbetsgruppen presenterade ett antal 
förslag på alla SMS verksamhetsområden. 

Det gäller mötesverksamheten förstås, men 
också Polarfront, webben, web casting av 
föredrag och hemsidan. Också vårt förhål-
lande till European Meteorological Society 
och nordiskt samarbete belystes. På årsmötet 
2014 antog mötet i princip alla arbetsgrup-
pens rekommendationer, med några få un-
dantag.  

Jag ska inte repetera här alla förslagen men 
grundtanken var att försöka göra SMS mo-
dernare, relevantare och i större utsträckning 
utnyttja webbens möjligheter. 
 

De flesta av dessa ambitioner tycker jag att 
vi har infriat men det finns dock några om-
råden kvar där vi inte nått ända fram eller där 
vi av olika skäl inte lyckats alls. 
 

Vår hemsida är en av de ambitioner som inte 
realiserats och men vi tror att efter somma-
ren så ska vi kunna lansera en bättre och mer 
informativ hemsida, både som ett ansikte 
utåt och med värdefull information för med-
lemmarna. Vi har också beslutat att skapa en 
öppen SMS Facebooksida som ett komple-
ment till Meteorologernas Nördklubb. Vi tror 
att det kan vara intressant med ett forum för 
en bredare meteorologisk diskussion, t.ex. att 
utveckla tankar kring artiklar i Polarfront, 
kring våra möten och föredrag liksom rap-
portering om vad som händer i den meteoro-
logiska världen. Men framför allt om vad 

som sker i den svenska meteorologiska värl-
den. Sidan annonseras mer utförligt på annat 
håll i detta nummer av Polarfront. 
 

Polarfront ja. En ansiktslyftning och mer fo-
kuserat redaktionsarbete för att ge aktuellare 
och mer relevanta artiklar var en annan av de 
förändringar som beslöts vid årsmötet 2014. 
Jag tycker vi är på god väg med redaktions-
arbetet och det innehållsmässiga men en för-
ändrad layout och effektivare produktion har 
inte kunnat genomföras. Men även där börjar 
det lossna nu. Styrelsen och Polarfrontsre-
daktionen har nyligen diskuterat ganska all-
männa krav på yttre utseendet och presen-
tation av det redaktionella materialet. Vi är 
glada över att en av SMS medlemmar nu er-
bjudit sig att arbeta med Polarfronts layout. 
Men var lugn! Vi kommer inte att ändra på 
vinjetten på första sidan. 
 

Nu har jag tyckt om vad som har hänt och 
händer. Det vore kul om du som medlem 
också hörde av dig om hur du tycker att det 
går. Vad saknar du, vad funkar, vad vill du 
ha mer eller mindre av? 

Du kan skriva direkt till mig eller varför inte 
ta upp en diskussion på SMS-facebooksida. 
 

Och till slut än en gång: 
Nordiska Meteorologmötet 2016 
22-24 augusti, Stockholm Universitet. 
Det är inte försent att anmäla sig! 
Gå direkt till hemsidan för NMM:  
https://nmm2016.wordpress.com 
och registrera dig så kommer du med. 
 

Jag tycker inte att du ska missa detta unika 
tillfälle att träffa kollegor och vänner från 
när och fjärran och samtidigt bli ordentligt 
uppdaterad om vad som händer i internatio-
nell och svensk meteorologi. Och det på 
hemmaplan i Stockholm. Kan det vara bättre.  
Ett preliminärt program för NMM finns på 
sid 15. Välkommen! 
 

Till slut en riktigt god sommar, med sol, regn 
och värme i en skön blandning. 
 

Svante Bodin 
 
E-mail: svante@bodin.com 
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Redaktören har ordet 
Cirrusmolnen rör sig norrut och söndagens 
regn syns på grusvägen ner till stranden där 
jag befinner mig. Måndagen började, som 
för övrigt var min första semesterdag, med 
en kajaktur först i Fyrisåns stilla vatten och 
trånga passager och någon timme senare i 
Mälarens korta och bryska vågor skapade i 
den friska sydvästvinden. Sommarstäm-
ning infinner sig och förhoppningsvis får 
många då också större möjligheter att läsa 
sommarnumret av Polarfront och dessutom 
kan vi också se fram emot det nordiska 
meteorologmötet i augusti.     
 
SMHI redovisade nyligen att Lund fick 
den regnigaste natten på 50 år. Natten 
mellan den 23 och 24 juni rörde sig ett in-
tensivt regn- och åskoväder över Skåne 
och klass 2-varning utfärdades. I Lund föll 

hela 57,5 mm på 12 timmar från klockan 
20 på torsdagskvällen till klockan 8 på fre-
dagsmorgonen. Det är den största regn-
mängden på 12 timmar i Lund sedan den 5 
juli 1958. I Malmö föll samtidigt 43 mm 
och i Hörby 35 mm. Det vore intressant om 
någon av Polarfronts i Skåne läsare ville 
berätta om denna händelse och då gärna 
bifoga en väderbild. 
 
Jag vill slutligen önska alla Polarfronts lä-
sare en vacker och angenäm sommar var 
man än befinner sig! 
 
Michael 
 

 

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

 
DUSAN DUTINA 

vår äldste meteorolog, firade sin 100-årsdag den 20 juni 2016 
Mona Lidman Valdemarsson, f d meteorolog på SMHI 

 

Kerstin Zäll och jag fick tillfälle att dagen 
före denna bemärkelsedag hälsa på honom 
i hans hem i Nacka. 
Det var fyra år sedan jag besökte honom 
senast och gjorde en lång intervju med ho-
nom om hans fantastiska väg till en meteo-
rologtjänst på SMHI. Om detta stod sedan 
att läsa samma år i Polarfront. Dusan ser 
och hör dåligt idag och går med hjälp av 
rullator men han minns allt han varit med 
om och kan berätta om det. Han är lika slät 
och rosig i hyn som senast och har ett här-
ligt skratt. 
En kort resumé: Dusan föddes på en bond-
gård 1916 i Herzogovina, gamla Jugosla-

vien. Efter grundskola och sedan gymna-
sium i Sarajevo kom han till krigshögsko-
lan i Belgrad där han fick läsa meteorologi. 
Han blev meteorolog i flygvapnet och 
tjänstgjorde på Belgrads flygplats. 
Så började Andra Världskriget och 1941 
invaderades Jugoslavien av axelmakterna. 
Dusan anslöt sig till motståndsrörelsen 
men hans tilltänkta kuriruppgift avbröts 
nästa genast genom att han tillfångatogs av 
tyskarna. 
Därefter upplevde han några ruskiga år 
som krigsfånge, skickades hit och dit med 
återkommande risk för att bli avrättad. 
Sista fängelset blev ett arbetsläger i Trond-
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heim. Därifrån lyckades han med norsk 
hjälp fly över till Sverige 1944. 
Dusan fick hjälp att ta sig till jugoslaviska 
ambassaden i Stockholm. Den kunde ge 
honom materiell hjälp och skicka honom 
till arbetsförmedlingen. Efter en sommar 
som gårdskarl blev han hänvisad till 
SMHI, han hade ju lämplig utbildning. 
Mycket snart träffade han en svensk flicka 
av god familj, som välkomnade honom 
som familjemedlem. På SMHI fick han 
börja i arkivet, men när jag själv 1956 
började som nybliven meteorolog på 
Aerologiska avdelningen på Fridhems-
gatan, var Dusan assistent där och han 
bistod bl a Arturri Similä med utarbetande 
av de första femdygnsprognoserna. 

Men trots att Dusan då redan var far till 
fem barn satte han igång att studera och 
läste in tillräckligt med betyg i Uppsala för 
att få tjänst som flygmeteorolog på 

Bromma, där jag åter fick honom som ar-
betskamrat, när jag började där 1968. (Jag 
ville/kunde inte flytta med SMHI till Norr-
köping.) 

1981 gick Dusan i pension och vi fick 
klara av den "kalla louften" i atmosfären 
utan honom. Dock har det numera blivit 
brist på kall luft. 
Vid vårt möte i söndags hade Kerstin och 
jag glädjen att träffa Dusans äldsta barn 
Magdalena, en 70-årig charmant trevlig 
kvinna, som liknade sin far i mycket. I fa-
miljen har man en förklaring till varför han 
efter 100 år fortfarande är så vital. På 
bondgården, som hans föräldrar ägde, hade 
modern redan fött flera barn. Nedkomsten 
med Dusan skedde plötsligt när modern 
arbetade i stallet. Vid hennes gälla skrik 
kom en grannkvinna rusande och tog emot 
barnet i en hink. Dusan blev redan vid föd-
seln naturligt vaccinerad och stark.
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Nya versionen av prognosmodellen vid ECMWF ger 
bättre upplösning 

 
Elias Holm, Richard Forbes, Simon Lang, Linus Magnusson och Sylvia Maladel, ECMWF  
(översättning och redigering, Svante Bodin) 
 
Den 8 mars 2016 tog ECMWF sin nya 
prognosversion inom ramen för det Integ-
rerade prognossystemet (IFS) i operativ 
drift. Version 41r2 (Cycle 41r2) represen-
terar ett betydande steg framåt vad gäller 
noggrannhet och upplösning och är med 
sitt gridavstånd om 9 km för närvarande 
den mest högupplösta av de globala prog-
nosmodellerna i världen. Den huvudsakliga 
förändringen är den ökade horisontella 
upplösningen i prognossystemet. För den 
högupplösta modellversionen (HRES) och 
Ensembleversionen är gridavståndet nästan 
halverat, 9 respektive 18 km medan för 
dataassimilationen för ensembleprognos-
erna (EDA) upplösningen har tredubblats. I 
kombinationen med flera vetenskapligt 
grundade och tekniska förbättringar har 
detta lett till en väsentlig förbättring av 
prognosnoggrannheten och beräkningsef-

fektiviteten. Denna artikel beskriver de 
viktigaste förändringarna som lett till för-
bättringar i prognoskvaliteten. 
 
Ökning av upplösningen och det nya 
griddet 
Den år 2016 genomförda ökningen av 
upplösningen är resultatet av att försöka 
uppnå en balans mellan ökad upplösning 
och därmed förbättrad prognoskvalité å ena 
sidan och beräkningskostnaderna å andra 
sidan. Ett antal olika kombinationer av ho-
risontell upplösning har prövats för de 
olika delarna av prognossystemet, HRES, 
ENS, 4DVAR och EDA (se ovan). Utvär-
dering av effektivitet och kvalité gav till 
slut den kombination av upplösningar som 
visas i tabell 1. 

 

 
Tabell 1  
Den nya modellversionen medför ett antal förbättringar av upplösningen för alla delar av IFS. 
Tabellen visar förändringar jämfört från version Cycle 41r1 (Blå) till version Cycle 41r2 
(Röd). TL står för Triangulär-Linjär och TCo för triangulär-kubisk-oktaedrisk med angiven 
trunkation. 
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Den stora nyheten vad gäller upplösningen 
ligger i det nya griddet - det kubiska okta-
edriska griddet (med det nya prefixet O för 
att skilja det från det gamla gaussiska grid-
det med prefix N). Det nya kubiska oktaed-
riska griddet grundar sig på en kubisk 
spektral trunkation och ett nytt gridpunkts-
system som möjliggör en framtida hybrid-
modell med både gridpunkts och spektral 
numerisk representation. Det nya griddet 
finns beskrivet i detalj i Malardel et al. 
(2016). 

Övergången från det nuvarande linjära 
(TL) till den nya kubiska spektrala trunka-
tionen (TC) innebär att det kortaste upp-
lösta vågorna nu representeras av fyra grid-
punkter istället för tidigare 2. Denna änd-
ring kunde göras för att för IFS leder ett 
kubiskt grid till en noggrannare prognos än 
ett linjärt grid till samma beräkningskost-
nad. Det kubiska oktaedriska griddet, som 
betecknas TCo, ökar upplösningen i grid-
punktsdelen lite mindre än ett kubiskt 
gaussiskt grid (TC), men är 25 % billigare 
beräkningsmässigt, än ett TC grid vid 
samma spektrala trunkation. 
 
Vinsten med det nya griddet kan ses i en 
ökad realism i prognosen för de kortare 
längskalorna, för vilka krävs mindre ut-
jämning än för ett lineärt grid. De behövs 
heller inget filter för att ta bort aliasingef-
fekter då nu fyra gridpunkter används 
istället för två för de kortaste vågorna.  
 

 
Figur 1  
Spektra av kinetisk energi på nivå 137 i 
modellen, nivån närmast marken, för 
HRES analyser och 24- timmars progno-
ser. 

Energispektrum beskrivs nu betydligt 
bättre med mer energi i de korta vågorna 
beroende på mindre dämpning och att inget 
aliasingfilter längre är nödvändigt. (figur 1) 
 
Det är också bättre överensstämmelse 
mellan analys- och prognosspektra, vilket 
inte var fallet med det lineära griddet, där 
analysen krävde starkare utjämning än 
prognosen.  
 
Den förbättrade överensstämmelsen mellan 
analys och prognos för den nya modellver-
sionen 41r2 kan ses i Figur 2 där samma 
nivå på detaljer finns i såväl analys som 
prognos medan analysen för den tidigare 
versionen 41r1 är mer utjämnad än prog-
nosen. Ökning av detaljer är också påtaglig 
i 41r2. 
 
I allmänhet leder också högre upplösning 
till bättre beskrivning av kustlinjer och to-
pografi med motsvarande förbättringar i 
prognosledet i tropikerna och mellanlatitu-
derna för 2-meter-temperaturen och fuk-
tigheten och vinden på 10 meter. Det är 
också en väsentlig minskning av lokala 
orealistiska nederbördsextremer över to-
pografi. Det är ett resultat av den kubiska 
gridpunktsrepresentationen och modifie-
ringar i det semi-Lagrangska advektions-
schemat, såsom beskrivs av Malardel et al. 
(2016) 
 
Dataassimilation och Ensemble-
prognoser 
 
Det finns flera andra förbättringar i sam-
spelet mellan de olika delarna inom re-
spektive analyssystemet och prognossy-
stemet liksom mellan de två systemen. 
Ökningen av upplösningen för ensemble-
prognoserna liksom för EDA till TCo639, 
vilket innebär en upplösning av 18 km i 
gridpunktsdelen av beräkningarna, gör att 
bägge kommer nära de 16 km som använ-
des i den tidigare versionen av HRES. 
Dessutom har detta lett till en förbättrad 
beskrivning och prognoser av tropiska 
cykloner i tillägg till en allmän ökning av 
ensembleprognosernas prognoskvalitet.
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Figur 2  
2-metertemperaturen för 1 juni 2015 00 UTC för (a) 41r1-analys, (b) 41r1 HRES 48-timmars 
prognos, (c) 41r2-analys och (d) 41r2 HRES 48-timmars prognos. 
 
Banan, och i synnerhet intensiteten, för de 
tropiska cyklonerna är nu betydligt bättre 
som ett resultat av den ökade upplös-
ningen. Det möjliggör noggrannare mo-
dellering av mindre och djupare tropiska 
cykloner. Det framgår av Figur 3, som vi-

sar att centrala lufttrycket i tropiska cyklo-
ner har blivit exaktare (mindre kvadratiskt 
medelfel) medan spridningen har ökat, vil-
ket ökar prognostillförlitligheten. 
 

 
Figur 3  
RMS-fel och spridning av ensembleprognoser av tropiska cyklonbanor och intensitet för 45 
olika initiala datum totalt för juni-juli 2015. (a) visar positionsfel och spridning och (b) cen-
trala lufttrycket och dess spridning. Samplets storlek som indikeras av staplarna i (a) startar 
med 70 vid 00 timmar och reduceras till halva antalet efter 120 timmar. 
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Ökning av upplösningen av analysinkre-
menten i 4DVAR –schemat (den så kallade 
inre loopen) i version TL399 är den andra 
viktiga faktorn – utöver ökningen av upp-
lösningen i prognosmodellen – i förbätt-
ringen i prognoskvalitet. Kombinationen 
av ökad upplösning i prognosmodellen och 
av den inre loopen resulterar i en bättre 
överenstämmelse mellan observationer och 
modell. Det leder i sin tur till bättre an-
vändning av både rymdbaserade och in-situ 
högupplösta observationer. Den större upp-
lösningen av analysinkrementen gör det 
också möjligt att anlägga korrektioner vid 
mindre skalor än tidigare. För den nya ver-
sionen 41r3 användes till största delen det 
lineära griddet för tester av olika varianter. 
Den bästa kompromissen mellan beräk-
ningskostnader och prognoskvalitet erhölls 
med en 4DVAR- variant med tre inre loop-
ar med en upplösning av TL255 som följs 
av TL319 och TL399. En inre loop som 
använder det kubiska-oktaedriska griddet 
får sparas till ett senare tillfälle. 
 

Förbättringarna av ensembleprognoserna 
beror på ett komplext samspel mellan 
ENS, EDA och HRES eftersom ENS initi-
altillstånd inkluderar förbättrade EDA 
prognoser som använder centrerade HRES-
prognoser.  
 
Den interna konsistensen i ENS förbättra-
des också genom att flytta övergången i 
upplösning från ”medium range”(TCo639) 
till ”monthly extension” (TCo319) från 
dag 10 till dag 15. På detta sätt blev detta 
samma prognosmodell ända ut till 15 da-
gar.  

Effekten av detta är synlig i 2-meterstem-
peraturen genom verifikationsmåttet 
”Continuous Ranked Probability Score” i 
Figur 4 där man ser ett litet språng av för-
sämrad prognoskvalitet vid dag 10. Över-
lag ligger CRPS bättre för nya versionen 
än den gamla. Förbättringen är därför 
större efter dag 10.  
 

Figur 4  
Medelvärdet av Continuous Ranked Probability Score-CRPS över 12 UTC ensemble-
prognoser 10 augusti 2015 till 25 februari 2016 för 2-meterstemperaturen i Europa. 
 
Andra förändringar 
 
De flesta av förbättringarna kommer från 
den förbättrade upplösningen för prognos-
modellen och 4DVAR men ett antal andra 

förändringar har också lett till minskningar 
av specifika, systematiska prognosfel.  
 
Det semi-Lagranska numeriska schemat 
vid starka vindgradienter har förbättrats 
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och lett till mindre störningar nedströms 
brant topografi och i tropiska cykloner. Det 
har också lett till signifikant bättre hög-

höjdsprognoser över Ostasien som framgår 
av Figur 5 i lä av Himalaya.  
 

 

 
Figur 5  
Reduktionen av RMS-felet i 200 hPa ytans temperatur för 48-timmars prognoser för perioden 
december 2015-februari 2016 som ett resultat av förändringarna i det semi-Lagranska 
advektionsschemat. Mättade färger visar signifikant ändring på 5 %-nivån. 
 
Beskrivningen av strålningsuppvärmning/ 
avkylning vid markytan har förbättrats ge-
nom att uppdatera strålningen varje tids-
steg. Det har minskat felet i 2-meterstem-
peraturen, i synnerhet nära kustlinjer på 
platser där markförhållandena varierar ab-
rupt, som beskrivs i detalj i Hogan&Bozzo 
(2015) 
 
Användningen av satellitdata har också 
förbättrats vilket har påverkat specifika 
områden. Till exempel har mikrovågsdata 
använts i knepiga lägen, som över berg och 
snötäckta landområden. Täckningsgraden 
av satellitbaserade vindar har ökat på mel-
lanlatituderna.  
 
Översikt av förbättringar 
En översikt av verifikationer av högupp-
lösta prognoser och ensembleprognoser 

finns sammanställt i Figur 6. Både HRES 
och ENS prognoserna har förbättrats ge-
nom hela troposfären. Minskningen av 
RMS-felet och CRPS är runt 2-3 % för de 
flesta parametrar i den fria atmosfären. Det 
innebär en ökning av användbar prognos-
längd på ca. 2 timmar i det mått som oftast 
används för HRES, - när anomalikorrela-
tionen för 500 hPa ytans geopotential faller 
under 80 %. Användbar prognoslängd har 
ökat också för andra nära-marken-paramet-
rar, exempelvis med mer än 12 timmar för 
ensembleprognoser för 2-meterstemperatu-
ren över Europa som framgår av figur 4. 
Detta beror till största delen på en minsk-
ning av felen i kusttrakter med stora land-
sjökontraster. 
 

 



Polarfront nr 161 juli 2016 
 

  11

  
 

Figur 6 
Översiktlig karaktärisering av kvalitetsförändringar 
för Cycle 41r2 gentemot Cycle 41r1 genom verifika-
tioner mot respektive analyser och observationer vid 
00 och 12 UTC för 211 dagar under perioden 
10 augusti 2015 – 7 mars 2016. 
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Förbättringar är tydliga både i jämförelse 
med analyser och observationer. I tropi-
kerna visar utvärdering med verifikation 
mot analyser dock på en uppenbar försäm-
ring på tidshorisonten ett till några dygn 
som i de flesta fallen beror på en mer rörlig 
och aktiv analys som ett resultat av den 
högre upplösningen i EDA (en tredubb-
ling). Verifikation mot observationer ger 
emellertid neutralt eller förbättrat resultat i 
tropikerna utom för temperaturen på 500 
hPa och högre upp som visar en liten för-
sämring. Ytterligare förbättringar av EDAs 
beräkning av bakgrundsfelet väntas elimi-
nera detta fel till nästa version av EDA. 
Det finns också ett litet (0,2 K) medelav-
kylning i prognoserna för den övre tropo-
sfären. Det avspeglar sig i ett ökat RMS-fel 
för geopotentialen för 100 hPa-ytan därför 
att geopotentialen i nedre stratosfären är 
känslig för den vertikalt integrerade tempe-
raturen. Den högre variabiliteten hos den 
nya HRES-versionen visar sig också ge-
nom en försämring i vissa parametrar, som 
exempelvis våghöjd och nederbörd i tropi-
kerna. 
 
Sammanfattning 
 
Den nya versionen 41r2 har förbättrat både 
noggrannhet och konsistens i de olika 
komponenterna av det integrerade prog-
nossystemet, IFS, som lett till en minsk-
ning av felen i troposfären på 2-3 %. Ök-
ning i upplösning av EDA och ENS till 18 
km har lett till ökad realism i representa-
tionen av småskaliga system, som tropiska 
cykloner, och ökad konsistens gentemot 
HRES-modellen, som nu har den högsta 
upplösningen i världen. Flera systematiska 
fel som funnits under lång tid har nu mins-

kats genom en rad förbättringar av model-
len och genom bättre användning av satel-
litdata, särskilt i kustområden. Alla dessa 
förbättringar kommer att hjälpa prognos-
meteorologerna i sitt arbete, särskilt efter 
att de nationella och lokala systemen an-
passats till den nya modellversionen med 
högre upplösning, som gör det möjligt att 
nyttiggöra sig alla förbättringarna. 

Arbetet med IFS Cycle 41r2 har lett till en 
god balans mellan högre upplösning, bättre 
prognoser och beräkningseffektivitet. Detta 
har möjliggjorts genom ett intensivt sam-
arbete mellan alla inblandade vid ECMWF, 
inkluderande uppgraderingar och optime-
ringar av datorresurserna och dess pro-
gramvara tillsammans med IFS och den 
omfattande testning och utvärdering som 
ägt rum. 
 
Referenser: 
 
Hogan&Bozzo, 2015: Reducing surface 
temperature errors at coastlines. ECMWF 
Newsletter, No.145, 30-34 
 

Malardel, S., N.Wedi, W.Deconink, M. 
Diamantakis, C. Kuhnlein, G. 
Mozdzynski, M. Hamrud&P. 
Smolarkiewicz, 2016: A new grid for the 
IFS. ECMWF Newsletter No. 146, 23-28 
  
Originalartikeln liksom andra intressanta 
artiklar i ECMWF Newsletter  och aktuella 
nyhetervid ECMWF  kan hittas på följande 
länk: 
http://www.ecmwf.int/en/about/news-
centre/media-resources 
 

 
 
 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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Alf Nyberg och Klimatförändringar 
Svante Bodin, Ordförande i SMS 

 
År 1990 då jag hade arbetat på Miljö- och 
Energidepartementet i ett år kom Alf Ny-
berg in med en skrivelse till departementet 
om koldioxidutsläpp och klimatföränd-
ringar.  

Alf Nyberg hade då varit pensionerad från 
sin tjänst som Generaldirektör på SMHI i 
13 år. Alf Nyberg var generaldirektör för 
SMHI mellan 1955 och 1977. Han är en av 
de som suttit längts som SMHIs generaldi-
rektör. Hans främsta insatser inom mete-
orologin skedde på den internationella sce-
nen. Han var WMOs President under åren 
1963 till 1971, en period präglad av en 
kraftig ökning och utvidgning av WMOs 
arbete och betydelse. Men Alf Nyberg var 
smålänning i hjärtat och till födsel och 
hade en underfundig klurighet, som ut-
märkte hans uppträdande. Mellan åren 
1981 och 1988 gjorde Hessam Taba en se-
rie intervjuer för WMO Bulletinen med 
kända meteorologer, bl.a. Alf Nyberg 
(1984), som finns samlade i en särskild 
WMO Publikation. Hessam Taba själv är 
en intressant person med stark knytning till 
Sverige. Ursprungligen från Iran fick han 
sin utbildning i Sverige på 50-talet. Han 
var en av Rossbys elever som också råkade 
vara den siste som hade kontakt med 
Rossby innan han dog. I själva verket var 
han närvarande på Rossbys kontor den 19 
augusti 1957 då Rossby fick en dödlig 
hjärtattack. Hessam arbetade senare i 
många år på WMO i Geneve. Han gifte sig 
med en svenska under sin första tid på 
MISU.  Det intressanta är att det exemplar 
av boken ”The Bulletin Interviews” jag har 
i min ägo har en dedikation från Hessam 
Taba själv, möjligtvis till Alf Nyberg, eller 
kanske till den dåvarande generaldirektö-
ren, ”With all the best wishes, Hessam 
Taba, jan. 1989”. 
 
Men detta är en parentes. Alf Nybergs brev 
finns nedan. Av någon slump fick jag med 

mig en kopia av hans brev när jag själv 
slutade på Miljödepartmentet 1 januari 
2010. Brevet är daterat 20 mars 1990. Kli-
matförändringarna hade blivit en stor fråga 
redan 1988 då IPCC bildades. Det föran-
ledde dåvarande Moderata Samlingspartiet 
att motionera om ett omedelbart morato-
rium på koldioxidutsläppökningar (morato-
rium = stopp) i Sverige. Moderaternas mo-
tion stöddes av en majoritet av partierna 
och riksdagen beslutade i enlighet med 
Moderata samlingspartiets förslag. Det 
gjorde att regeringen fick avsevärda svå-
righeter med detta beslut. Alfs brev kom 
också bara 5 månader innan IPCC hade sitt 
internationella möte i Sundsvall för att anta 
sin första utvärderingsrapport, ”AR1”. 
 
Som man kan se från brevet så argumente-
rar Alf Nyberg att landet skulle tjäna på att 
låta koldoxidutsläppen öka och ge en even-
tuell uppvärmning. Han menar också att 
Sveriges andel av de globala utsläppen är 
så liten att en minskning i Sverige inte 
skulle spela någon roll. Han hade också 
noterat att det förekom en diskussion om 
att beskatta koldioxidutsläpp i Sverige. Det 
kom också att ske. Den svenska koldioxid-
skatten infördes i samband med den stora 
skattereformen 1991 som alla partier stod 
bakom. Många menar att det var ett gyl-
lene tillfälle och att det skulle ha varit 
mycket svårare att få enighet om koldi-
oxidskatten separat vid något senare till-
fälle. Nu kunde CO2-skatten ses som en 
skatteväxling och det totala skattetrycket 
skulle ändå minska. 

Han avslutar med att begära en förklaring 
på varför Sverige ska ge sig in i något som 
skulle skada landets intressen. Alf ut-
trycker här en skepticism som har kommit 
att bestå in i våra dagar. När Alf uttryckte 
dessa åsikter så hade dock IPPCs första 
rapport inte kommit och det fanns fortfa-
rande goda skäl att vara skeptisk. Och även 
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IPCCs första rapport erkände att det skulle 
ta 10-15 år innan en global uppvärmning 
skulle kunna demonstreras utifrån mark-
observationer. 
 
Hans brev kom dock att bli liggande på 
departementet i ett och ett halvt år innan 
han fick sitt svar. Förmodligen berodde det 
på att den handläggare som brevet var lot-
tat på slutade eller förflyttades och brevet 
togs inte om hand av nästa handläggare. 
Jag blev påstött av registratorn på M-dep 
om brevet och tog mig an det. Eftersom jag 
ju kände Alf Nyberg så tyckte jag att jag 

helt enkelt kunde ringa honom och förklara 
hur det låg till.  

Jag har gjort en anteckning 911025 i brevet 
som lyder: 

”Talade med Alf Nyberg per telefon 
911004 och informerade om regeringens 
politik och energiöverenskommelsens in-
nehåll i detta avseende” Vi hade ett äma-
belt samtal och Alf lät sig nöjas med detta 
och jag kunde lägga brevet ad acta 911105. 

Alf Nyberg följde uppenbarligen utveck-
lingen inom meteorologi och klimat och 
han gav dessutom ut en liten trevlig bok 
1980 - Vädermärken att lita på. 
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Draft Program Nordic Meteorological meeting 2016 (NMM30)
22 - 24 August 2016, Stockholm university, Stockholm, Sweden

Session

OP Opening and Introduction
1 Svante Bodin, Chairman of the Swedish Meteorological Society
2 Rolf Brennerfelt,  Director General, Swedish Meteorological and Hydrological Institute  

(SMHI)
3 The future role of ECMWF in Europe: Research, weather forecasts and environmental 

services                                                                                                                                                                             
Erland Källén , Research Director, ECMWF

Topical Sessions

1. Forecasting

F1: Development of Numerical Weather Prediction models and
Nordic Operational Cooperation

1 Key Note speaker:                                                                                                                                               
MetCoop: Increasing the Forecasting capabilities in Sweden and Norway                                                                                                                                                         
Ulf Andrae, SMHI, Sweden

2 Harmonie-AROME model development in the ALADIN-HIRL AM collaboration                        
Lisa Bengtsson, SMHI, Sweden

3 Urban Modelling – Towns in HARMONIE                                                                                                             
Carl Fortelius, Finnish Meteorological Institute (FMI), Finland

NMM30 – Preliminärt program

Nu är det bara en dryg månad kvar till det 30de Nordiska Meteorologmötet, 22-24 augusti vid 
Stockholms universitet. (https://nmm2016.wordpress.com)

En Nordisk Programkommitté har arbetat med att sammanställa ett gediget program för mötet. 
Tidigare inbjudningar till att sända in abstract har resulterat i ett program med talare från både 
Norden, Europa och andra världsdelar. Tillsammans med speciellt inbjudna ”Key Note Speakers” 
har vi fått ett mycket starkt och varierat program.

Här nedan publicerar vi det preliminära programmet. En månad före mötet kommer vi också att 
publicera ett detaljerat program med alla tider utsatta.

Det finns fortfarande möjligheter för SMS medlemmar att anmäla sig till NMM30 men gör det så 
fort som möjligt. Möjligheten till att söka stipendium kvarstår. Se tidigare utskick och förra numret 
av Polarfront.

Svante Bodin
Ordförande i Programkommittén för NMM30
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F2: Probability forecasts and Verification of Forecasts
1 Keynote Speaker:                                                                                                                                                                                                                                                

Ensemble Prediction: How is it done and what are the possibilities and challanges for weather 
forecasting                                                                                                                                                
Inger-Lise Frogner, Norwegian Meteorological Institute, (NMI), Norway

2 Post-processing of forecast data at FMI                                                                                                       
Juha Kilpinen, FMI, Finland

3 The value of "I haven't got a clue" weather forecasts - a drastic example of the importance of 
being honest about one's forecast uncertainty                                                                                         
Anders Persson, Sweden

4 Key Note speaker: 
Forecast Verification – Developments, Challenges and Perspectives                                             
Pertti Nurmi, FMI, Finland

F3: New methods in Aviation forecasting
1 Key Note Speaker:  

Enhanced Cooperation ensures future aviation weather services provision in Norhern Europé                                                                                                                                                                       
Jaakko Nuottokari, FMI, Finland

2 SmartMetII-a software/tool for aeronautical meteorologists to produce Significant Weather 
Charts                                                                                                                                                                               
Elina Tuhkalainen and Jarkko Hirvonen, FMI, Finland

3 Runway Visual Range climatology in six airports in Finland based on 2005-2014 airport 
weather observations                                                                                                                                            
Toni Amnell and Jarkko Hirvonen, FMI, Finland

F4: Communication of Forecast and Meteorological Information
1 Key Note Speaker:                                                                                                                                       

Communication of Forecast and Meteorological Information: An Overview                           
Anders Sivle, NMI, Norway

2 New Self-descriptive naming Convention and Flexible api for Climate data                               
Sofrid Agersten and Hanne Heiberg, NMI, Norway

3 Navigating through the weather jungle with automatic forecasts as GPS                                        
Jesper Eriksen, Danish Meteorological Institute, (DMI ), Denmark

2. Meteorological and Climate Services
MSC1: Meteorological and Climate information for different sectors

1 Key Note speaker:                                                                                                               
Meteorological Information for the Energy Sector                                                                     
Jesper Rasmussen, Dong, Denmark

2 Short-range NWP for direct normal irradiance by utilizing Meteosat Second Generation data                                                                                                                                                                       
Heiner Körnich, Magnus Lindskog and Tomas Landelius, SMHI, Sweden

3 Improving the MJO-Based Forecasting Models for Precipitation in Southwestern Iran                                                                                                                                                                    
Mohammad Jafar Nazemosadat,  Arezo Rostampour and Kokab ShahgHolian, Shiraz University, 
Iran
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4 Soil Respiration Prediction with Artificial Neural Networks, Support Vector Regression and 
Multiple Linear Regression                                                                                             
SerhanYesilköy, Istanbul Technical University, Turkey,  Elif Didem Gulle Sakin, Özlem  
Baydaroglu, Kasim Kocak, Levent Saylan and Erdal Sakin, Ataturk Soil, Water and Agricultural 
Meteorology Research Institute, Turkey     

5 Determination of Predictability for Wind Speed with Different Time Scales by Using a Chaotic 
Approach                                                                                                                                                                                                                                                        
Deniz Hazel Diren, Evren Özgur and Kasim Kocak, Istanbul Technical University, Turkey

6 Wind Energy Resource Assessment: Is wind speed at hub height enough or are other 
meteorological parameters needed as well?                                                                                                                                              
Matthias Mohr, Johan Arnqvist and Hans Bergström, Uppsala University, Dept. of Earth 
Sciences/Meteorology

7 Spatio-temporal Assessment of WRF Precipitation over the Mantaro basin using Remote 
Sensing and Ground Observations                                                                                                                                     
Alan Jesus Garcia Rosales ( Instituto Geofisico del Peru, Peru), Yamina Silva (Universidad 
Nacional Agraria la Molina, Peru) and Clementine Junquas (Lab. d'Etude des Tranferts en 
Hydrologie et Environnement, France)

MSC2: Development of Climate Services for Adaptation
1 Key Note speaker:                                                                                                               

Development of Climate Services for Adaptation                                                                         
Kirsti Jylhä, FMI, Finland 

2 Spatiotemporal Mapping of Temperature with Bayesian Maximum Entropy                        
Özlem Baydaroglu and Kasim Kocak, Istanbul Technical University, Turkey

3 Production and use of regional climate model projections - a Swedish perspective on 
building climate services in practice                                                                                                                                            
Erik Kjellström, Lars Bärring, Grigory Nikulin, Gunn Persson and Gustav Strandberg, 
SMHI, Sweden

MSC3: Climate services for planning, steering and resource management 
1 Key Note speaker:                                                                                                                                

The Copernicus Climate Change Service (C3S) in the making                                                                    
Jean-Noel Thepaut, ECMWF, UK

2 Urban SIS – Climate Information for European Cities                                                                                       
Heiner Körnich, Patrick Samuelsson, Esbjörn Olsson, Jorge Amorim, David Segersson and Lars 
Gidhagen, SMHI, Sweden

3 UERRA Regional Reanalysis Systems development and production for pre-operational 
Copernicus Climate Change Services                                                                                                           
Per Undén, Martin Ridal, Esbjörn Olsson, Heiner Körnich, Jenelan Bojarova, Ulf Andrae, SMHI, 
Sweden

4 Projection of Actual Evapotranspiration by GCM and EH50M Models during the Growing 
Season by 2040                                                                                                                                                                                                                                         
A.a. Sabziparvar, A. Keikavoos, M. Khdamorad Pour and I. Babaeia, Bu-Ali Sina University, Iran, 
M.J. Nazemosadat, Shiraz University, Iran
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3. New Observation Sources and Systems
1 Key Note speaker:                                                                                                                    

New data sources - replacing or complementing old ones?                                                     
Elena Saltikoff, FMI, Finland

2 Sub-millimeters, a new wavelength region for observing cloud ice properties                        
Patrick Eriksson, Chalmers University of Technology, Sweden

3 Key note speaker:                                                                                                  
Development of Satellites and other Remote Sensing systems                                         
Anke Thoss, SMHI, Sweden

4 SWERAD Modernization - From Doppler Radar to Dual Polarized Radar 2016-2018                                    
Ingemar Carlsson, VP Congestus Weather radar Consulting AB

4. Arctic Climate Change Research
ACCR1: Observations of Climate Change

1 Key Note speaker:                                                                                                                                                          
Recent climate developments in the Svalbard archipelago                                                                                                                             
Kim Holmén, Norwegian Polar Institute, Norway

2 Arctic Sea Ice Retreat and its Impact on large-scale weather patterns                                                
Srdjan Dobricic, Elisabetta Vignati and Simone Russo, JRC, Ispra, Italy                                                 

3 Springtime snowfall events in Helsinki City Nowadays and in the Past                                           
Ilkka Juga, FMI, Finland

ACCR2: Modeling  of Climate Change

1 Key Note speaker:                                                                                                                              
Modelling of Arctic climate change                                                                                                       
Ralf Döscher, Rossby Center, Sweden

2 Regionalization of Northern and Arctic Areas of Russia on natural and climatic conditions of 
life for modern conditions and model forecasts                                                                             
Vera Vinogradova, Institute of Geography, Russian Academy of Sciences   

3 Threshold and Closing Windows: Risks of Irreversible Arctic and Antarctic Climate Change                                                                                                                                                                        
Svante Bodin, ICCI, Sweden 

5. Cross-cutting Issues
Open data in the Nordic Countries                                                                                           
A panel discussion with introductory presentations: Nordic Institutes and Users

 Reporting and Closing
Plenary Session 2

Conclusions and Closing of the meeting
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Poster Sessions

PSF: Forecasting

1 A Case Study: The 2015 November Snow Storm in Copenhagen                                                      
M. Bjerring, R. Ferretti, A.W. Hansen, C. Petersen and B.S. Andersen

2 LLF. 2 A new production system for Low Level Forecasts for general 
Aviation developed by SMHI and DMI                              
Per-Olof  Ganerlöv, SMHI, Sweden

PSMCS: Meteorological and Climate Services 

1 Photosynthetic Active radiation Forecast via Artificial Neural Networks, Support Vector 
Regression and Multiple Linear Regression                                                                                                   
Serhan Yesilköy, Özlem Baydaroglu, Istanbul Technical University, Turkey,  Nilcan Akatas, Barris 
Caldag, Levent Saylan and Kasim Kocak, Ataturk Soil, Water and Agricultural Meteorology 
Research Institute, Turkey

PSNOSS:New Observation Sources and Systems
1 The ICOS Sweden Technology                                                                                                                                 

Achim Grelle, Alexaner Bergstenand Bengt Noren, In Situ Instruments, Sweden

2 New Components for Reliable  Environmental Measurements                                                            
Alexander Bergsten, Achim Grelle and Bengt Noren, In Situ Instruments, Sweden

3 What dual-polarization sub-millimeter observations can tell us about shape and orientation of 
atmospheric ice particles                                                                                                                    
Jane Mendrok, P. Eriksson, R. Eklund, Chalmers, Sweden and S. Fox, UK Met Office, UK

Exhibitors

EX1 In Situ Instruments AB                                                                                                                    
Björn Östberg Sweden

EX2 Scanmatic                                                                                                                                        
Mats Riehm Sweden

EX3 FDS Mätteknik AB                                                                                                                       
Marjus Ljungqvist  Sweden

EX4 Vaisala                                                                                                                                             
Riika Pikkuvirta Finland

EX5 Geonor AS                                                                                                                                             
Öivind Klevar Norway
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KOMPLETTERING TILL VÄDER SOM PÅVERKAT HISTORISKA 
HÄNDELSER. 

DEL 1 

Gustav Scheutz, f d meteorolog på SMHI 

Det sista kapitlet i Erik Rasmussens ut-
märkta bok Vejret gennem 5000 år, det 
20:e århundradet, innehåller skildringar av 
väderprognoser både i början och i slutet 
av andra världskriget som påverkat det. 
Det första gäller Operation Barbarossa, 
kriget mot Sovjet och det andra D-dagen, 
de allierades invasion av Västeuropa. EN 
FEJLSLAGEN VEJRUDSIGT. Här berättas 
om en tysk meteorolog och klimatolog 
Franz Bauer som under 30-talet gjort sä-
songprognoser. Han använde sig huvud-
sakligen av analogimetoden från de långa 
klimatserier han hade tillgång till. Opera-
tion Barbarossa inleddes 22 juni 1941. När 
överkommandot för hären (OKW) som 
leddes av Hitler begärde en prognos en dag 
i början av hösten för kommande vinter 
fick de följande: Den blir mildare eller 
normal eftersom det inte förekommit mer 
än två riktigt kalla vintrar på rad i området 
och 1939-40 och1940-41 var stränga. 
Bauer kan dessutom ha gett vissa tips tidi-
gare. En orsak till Hitlers förkärlek för vad 
vi kallar pseudovetenskap finner vi från 
hans skoltid. Enligt Alan Bullocks bok 
Hitler - en studie i tyranni från 1952 var de 
dåliga skolbetygen något som pinade ho-
nom. Det gav sig uttryck i gliringar mot de 
"skolade herrarna" med sina diplom och 
doktorstitlar. Man kan alltså utgå från att 
han litade på Bauers prognoser och detta 
tillsammans med tron på en snabb seger 
som astrologer dessutom förutspått bidrog 
till att inte soldaterna fick lämplig vinterut-
rustning. Senare visade det sig att regnen 
under senare delen av hösten gjorde vä-
garna svårframkomliga innan den 30-gra-
diga kylan satte in i början av december. 
Då satte ryssarna in sin motoffensiv och 
gav tyskarna sin första riktiga motgång. I 

en bok som utkommer nu i juni av Christer 
Bergström om Barbarossa anses dock inte 
vinterkölden avgörande. I stället är det en 
viss passivitet hos segervissa soldater på 
ena sidan mot de trängda motståndarnas 
kampvilja. Efter en mild period återkom 
den mer än 30 gradiga kylan i slutet av de-
cember och då hade ryssarna redan undan-
röjt hotet mot Moskva. Man kan fundera 
över vad som hänt om Bauers prognos va-
rit helt riktig. Då hade man kanske satsat 
mer på framstöten mot Moskva i stället för 
Kaukasus och framför allt vinterutrustat 
soldaterna. 

 

D-DAG JUNI 1944 - ET 
METEOROLOGISK MARERIDT. De me-
teorologiska förberedelserna inför D-dagen 
omfattar i boken 8 sidor och dem hade jag 
inte läst tidigare. Det är en mycket detalje-
rad skildring och en sammanfattning följer 
här. Det fanns en motsättning mellan me-
teorologer med en tilltro till längre tids 
prognoser baserade på analogimetoden och 
de kortare men mer tillförlitliga dynamiskt 
baserade och där norrmannen Sverre Pet-
terssen utmärkte sig. Att man valt 5 juni 
som invasionsdag berodde på lågvattnet 
som skulle bidra till att avlägsna minor och 
undervattenshinder. Vidare var fullmåne 
viktigt för att de 25 000 fallskärmsjägarna 
skulle kunna orientera sig. Det blev meteo-
rologernas uppgift att förutse om framför 
allt vind, sikt och molnbas var militärt 
godtagbara 5:e juni. Tre grupper skulle 
självständigt utarbeta prognoser som sedan 
sammanjämkades. General Eisenhower 
ville gärna ha sjudygnsprognoser men före 
dataåldern var det svårt att förutse även 1-2 
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dygn framåt. Stagg från brittiska Met 
Office och överste Yates från amerikanska 
flygvapnet fick ge den militära ledningen 
den mest sannolika prognosen. Amirali-
tetsgruppen från brittiska flottan var ena 
gruppen, den andra kallades Widewing och 
utgjordes av amerikanare medan den tredje 
Dunstable leddes av Sverre Petterssen och 
skotten Charles Douglas. Norrmannen 
hade redan blivit känd genom att studera 
den av Bergenskolan 1933 förutsagda öst-
västliga jetströmmen. Genom kännedom 
om denna kunde man ge bättre väderut-
sikter för de allt talrikare bombangreppen 
mot Tyskland. Hans kollega var mer tradi-
tionell med bra minne och intuition. Även 
den kontroversielle amerikanen Irving fö-
redrog analogimetoden med hjälp av vä-
derkartor 40 år tillbaka. Han hade tidigare 
gjort prognoser åt Hollywood och blev nu 
talesman för den amerikanska gruppen. 
Från söndagen den 28 maj till måndagen 
den 5 juni har Rasmussen beskrivit både 
analogprognoser och hur jetströmmen med 

sina frontvågor utvecklar sig enligt Petters-
sen. Irving ser rätt optimistiskt på utveck-
lingen med en högtrycksrygg från Azo-
rerna som efterhand skall sträcka sig mot 
Irland. Situationen var onormal i början av 
juni och på kvällen den 1 juni var expert-
erna djupt oeniga. Ännu 3:e juni trodde 
Widewing att ryggen skulle stoppa an-
greppen västerifrån medan Petterssen befa-
rade ett stormoväder 5:e juni. På morgonen 
den 4:e juni klockan 04:14 kom det avgö-
rande beslutet när Eisenhower fått progno-
sen. Hela Operation Overlord uppsköts ett 
dygn och den 5:e juni klockan 04:15 när 
stormen rasade över kanalen kunde han 
meddela att invasionen kunde sätta igång 
vid midnatt 6:e juni med hänsyn till väder-
utsikterna. General Montgomery skriver i 
memoarerna att framflyttningen av inva-
sionen räddade dem från en katastrof.  

 

Del 2 om Kalla kriget får anstå till hösten.

 

 

KÄLLOR: Erik A. Rasmussen Vejret gennem 5000 år, Aarhus universitetsforlag 2011, Alan Bullock 
Hitler - en studie i tyranni , Prisma 1952 och Militär historia Nr 6 2016. 
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El Niño - Southern Oscillation,

Del 1 av 3 delar

Åke Johansson
Forskningsavdelningen, SMHI

1 mars 2016

1. Inledning

I atmosfären förekommer en stor mängd olika
fenomen som var och en är associerade med
vissa typiska karakteristiska egenskaper. En
fundamental sådan egenskap är den skala – i
tid och rum – som fenomenet vanligtvis har.
Figur 1 visar att tids- och rums-skalorna inte
är oberoende av varandra utan i stället påvisar
ett starkt inbördes förhållande. För fenomen
som i dagligt tal refereras till väder – i figuren
benämnda såsom turbulens – fuktig konvektion
– cykloner – planetära vågor – råder ett nära
nog linjärt samband mellan rums- och tidsskalor.
Fenomen som är småskaliga i rummet är alltså
typiskt kortvariga i tiden medan å andra sidan
storskaliga fenomen utmärks av lång varaktighet.

Den rumsliga skalan har dock ett maximum som
aldrig kan överskridas – nämligen jordens stor-
lek – medan någon sådan begränsning inte finns
för tidsskalan. För tidsskalor längre än ungefär
1 månad är de dominerande fenomenen mycket
storskaliga och i regel av samma storleksordning
som jorden självt. Dessa s k lågfrekventa fenomen
återfinns i figur 1 strax till vänster om den röda
linjen, som betecknar jordens storlek, och högt
upp, där de långa tidsskalorna återfinns.

Det kanske mest prominenta exemplet på ett
lågfrekvent fenomen är de säsongsvariationer som
är ett direkt resultat av den årliga cykeln i solens
instrålning. Av atmosfärens totala variabilitet
utgör dessa variationer den klart största delen.
De längsta tidsskalorna som visas i figur 1 – de-
cennier till århundranden – är associerade med
olika former av klimatvariationer. Den glob-
ala uppvärmningstrenden, som är associerad med
den av mänsklig aktivitet förorsakade förändrin-
gen i atmosfärens sammansättning, utgör här ett
prominent inslag. Gemensamt för båda av dessa
ovanstående viktiga lågfrekventa fenomenen är

att de är direkt drivna av strålningseffekter som
i stort sett är oberoende av atmosfärens interna
variabilitet. Man brukar därför säga att de är
externt drivna fenomen.
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Figur 1. Typiska längd- och tidsskalor hos de mest fundamentala fenomenen i atmosfären. De blå 
skuggningarna indikerar de skalor där huvuddelen av respektive fenomens energi vanligtvis förekommer. 
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Figur 1: Typiska längd- och tidsskalor hos de
mest fundamentala fenomenen i atmosfären. De
blå skuggningarna indikerar de skalor där huvud-
delen av respektive fenomens energi vanligtvis
förekommer.

Det finns dock även lågfrekventa fenomen som i
allt väsentligt är oberoende av externa faktorer
och som i stället är internt genererade. En stor
del av klimatvariationerna är t ex internt gener-
erade. För de mer kortvariga klimatvariationerna
– tidsskalor bortanför väder men kortare än nå-
gra fåtal år - utgör Madden-Julian Oscillation
– eller MJO efter initialerna på de två forskare
som först beskrev fenomenet ett prominent exem-
pel. Alternativa namn är ”30-60 day oscillation”
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eller ”tropical intraseasonal oscillation” vilket in-
dikerar att MJO är ett fenomen med en tidsskala
som är kortare än en säsong (30-90 dygn) och
att den återfinns i den tropiska atmosfären, fram-
förallt över de varmaste delarna av Indiska Ocea-
nen och Stilla Havet. MJO uppstår genom en
storskalig koppling mellan atmosfärisk cirkula-
tion och djup konvektion och manifesterar sig i
intermittent genererade östligt propagerande vå-
gor längs ekvatorn. Det mest karakteristiska för
MJO är de tydliga variationer i nederbörden som
är avhängig av – och som följer med – de östligt
propagerande vågorna.

När det gäller kortvariga klimatvariationer är
dock El Niño - Southern Oscillation eller ENSO
det klart största och viktigaste lågfrekventa
fenomenet på jorden. Såsom framgår av figur
1 återfinns den bortanför den årliga cykeln med
en ungefärlig tidsskala på 2-5 år. ENSO är
en akronym för El Niño - Southern Oscillation
och är alltså ett samlingsnamn för det kopplade
atmosfärs-havs fenomen som ENSO utgör. Havs-
delen utgörs av de avvikelser från normaltill-
ståndet som karakteriserar en El Niño eller en
La Niña, medan atmosfärsdelen utgörs av de
avvikelser från normaltillståndet som är kopplade
till svängningarna i Southern Oscillation. Det är
därför naturligt och helt i sin ordning att ENSO,
dvs El Niño – Southern Oscillation, fått sitt namn
från både havs och atmosfärsdelen. Det funda-
mentala med ENSO är att det är ett fenomen
som karakteriseras av förändringar som är intimt
koordinerade mellan hav och atmosfär. Detta är
en direkt konsekvens av att samspelet mellan hav
och atmosfär är ömsesidigt beroende av varandra.
Anledningen till dess stora betydelse är dels att
den tenderar att påverka atmosfärscirkulationen
långt bortanför den tropiska delen av Stilla Havet
genom så kallade ”teleconnections” och därmed i
realiteten utgör, om än inte ett globalt fenomen,
så i alla fall ett halvklots-stort fenomen. Dels har
ENSO en för denna tidsskala ganska unik egen-
skap, nämligen att den är relativt förutsägbar
med användbar prognoskvalité upp till ungefär 6
månader. Dessutom har ENSO en klart påvisbar
påverkan på den globala medeltemperaturen, då
en del av avvikelserna från den allmänt uppåt-
gående trenden i den globala medeltemperaturen
kan hänföras till ENSO.

Figur 2: Principskiss av hur TAO arrayens AT-
LAS bojar är designade. ATLAS = Autonomous
Temperature Line Acquisition System.
Källa: TAO Project Office, Pacific Marine Envi-
ronmental Laboratory, NOAA

2. Observationer

Haven utbreder sig över mer än 2/3 av jordens to-
tala yta, 70% mer exakt. Denna enorma areal har
historiskt sett varit svår att observera, speciellt
områden långt från tätbebyggda landområden
och huvudsakliga sjöfartsleder. Stora delar av
Stilla Havet inryms i denna kategori. I och med
tillkomsten av satelliter har observationsmate-
rialet dock stadigt blivit allt bättre och satel-
literna är numera en oumbärlig informationskälla
för både atmosfärens och havsytans tillstånd. De
observationer som finns – både konventionella
och satellitdata – hänför sig dock framförallt till
havsytan och de närmaste skikten ovan och un-
der. Huvuddelen av havens volym har däremot
varit mycket sparsamt observerade med undan-
tag av specifika mätkampanjer.

Efter den mycket stora, så kallade super El Niño
som inträffade 1982-1983 insåg man att det krävs
betydligt fler och bättre observationer av fram-
förallt den tropiska delen av Stilla Havet för att
bättre kunna förstå och förhoppningsvis också
förutsäga El Niño. Därför påbörjades år 1985
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Figur 3: Geografisk fördelning av bojarna i TAO
och TRITON arrayerna. Systemet som blev kom-
plett år 1994 har ungefär 70 bojar jämnt fördelade
över den tropiska delen av Stilla Havet.
Källa: JAMSTEC (Japan Agency for Marine-
Earth Science and Technology)

ett stort internationellt samarbete med syfte att
utveckla ett system av förtöjda bojar, den så
kallade ”TAO array”, där TAO står för ”Tropi-
cal Atmosphere Ocean”, för att mäta temperatur,
vind och fuktighet i luften närmast havsytan samt
temperatur i havet från ytan ned till ungefär 500
m djup på 10 olika djup inkluderande havsytan
såsom framgår av figur 2. Systemet som blev
komplett år 1994 har nu totalt 70 bojar jämnt
fördelade över den tropiska delen av Stilla Havet
såsom framgår av figur 3. År 2000 byttes namnet
till TAO/TRITON för att synliggöra att en bety-
dande del av systemet hänför sig till det japanska
TRITON systemet. Data från bojarna skickas via
satellit till en central som sammanställer och pro-
ducerar dygnsmedelvärden som sedan görs till-
gängliga i nära realtid.

Den dominerande observationskällan för att
kartlägga havens tre-dimensionella tillstånd är
dock i dagsläget observationssystemet ARGO.
Det blev operationellt i början av 2000-talet och
är ett system som i realtid observerar temper-
atur, salthalt och strömmar. ARGO består av
ett stort antal, nästan 4000 stycken, flytande och
drivande mätenheter som fungerar enligt skissen
i figur 4. Mätenheten är normalt i sitt viloläge
på ett så kallat parkeringsdjup på ungefär 1000
m djup. Var 10:de dag dyker den ner till ungefär
2000 m djup varefter den stiger upp till havsy-
tan och då utför sina mätningar. Data skickas
sedan via satellit till en central som sedan gör
dem allmänt tillgängliga, utan restriktioner, i

Figur 4: Principskiss av hur ARGO fungerar.
Mätenheten är mesta delen av tiden i sitt park-
eringsläge på 1000 m djup. Var 10:e dag dyker
den ner till 2000 m djup, varefter den börjar mäta
temperatur och salthalt under sin uppstigning till
havsytan. De erhållna data överförs sedan till
satelliter.
Källa: Argo Project Office

nära realtid. Omkring 90% av alla profileringar är
allmänt tillgängliga inom 24 timmar. Fördelnin-
gen av de nästan 4000 stycken aktiva ARGO en-
heter som fanns i september 2015 framgår av figur
5 där färgerna indikerar vilket land som äger dem.
Medelavståndet mellan dem är alltså av storlek-
sordningen 300 km, något mindre på norra halvk-
lotet och något större i södra hemisfären, fram-
förallt i de sydligaste delarna. ARGO är alltså
ett samarbetsprojekt mellan mer än 30 olika län-
der från alla kontinenter med syfte att tillhan-
dahålla allmänt tillgängliga data för utforsknin-
gen av havet. Data från ARGO har snabbt blivit
oumbärliga och används såväl för en rad olika op-
erationella ändamål som inom oceanografisk och
klimatologisk forskning. De spelade bland annat
en mycket viktig roll i den senaste IPCC rap-
porten (2013) då man t ex för första gången direkt
kunde beräkna havens totala värmeinnehåll.

Den viktigaste läxan man lärt sig från de senaste
decenniernas ENSO observationer är den mycket
stora variationsrikedom som ENSO uppvisat. I
realtid har man kunnat bevittna en till synes
aldrig sinande ström av överraskningar i hur
ENSO manifesterar sig och utvecklas i tiden.
Mångfalden är slående vilket gör att sanno-
likheten för än mer överraskningar i framtiden är
hög.
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Figur 5: Geografisk fördelning av aktiva ARGO
enheter i april 2015. Det totala antalet var då
3847 och på kartan är de färgkodade efter ägar-
land.
Källa: JCOMMOPS, WMO-IOC

3. Beskrivning av fenomenet ENSO

Normaltillståndet

ENSO är ett fenomen som utgör en avvikelse från
normaltillståndet för både atmosfär och hav i och
över den tropiska delen av Stilla Havet. För att
förklara ENSO som fenomen är det därför nöd-
vändigt att först klargöra hur det normala till-
ståndet i atmosfär och hav ser ut, och varför det
ser ut som det gör.

När det gäller det normala förhållandet vid
havsytan är ett av de mest framträdande insla-
gen den stora skillnaden i temperatur mellan öst
och väst, vilket framgår av figur 6. I den västra
delen av den tropiska delen av Stilla Havet – om-
rådet kring, och strax öster om, Nya Guinea och
Indonesien (ofta benämnt den maritima konti-
nenten) varierar inte havsytans temperatur (SST)
särskilt mycket under året utan är stadigt mycket
hög, omkring 30◦C, året runt. Detta område är
också det varmaste havsområdet på jorden, och
benämns ofta som ”the warm pool”. Härifrån av-
tar sedan SST monotont mot öster och når ett
minimum nära Sydamerikas kust där den som
mest, under hösten, är omkring 10◦C kallare än
vid ”the warm pool”. Utseendet hos fördelningen
av SST i den östra, kallare delen av den tropiska
delen av Stilla Havet har gett upphov till beteck-
ningen ”the cold tongue” eftersom den kan liknas
vid en kall tunga som sträcker ut sig mot väster.
Variabiliteten under året i den östliga delen är be-
tydande, av storleksordningen 5◦C, i skarp kon-
trast med de nästan konstanta förhållandena i
området kring ”the warm pool”.

Figur 6: Den årliga cykeln i de klimatolo-
giska medelförhållandena hos havsytans temper-
atur (SST) i den tropiska delen av Stilla Havet.
Källa: Climate Prediction Center (CPC),
NCEP/NWS/NOAA.

Den normala fördelningen av SST som beskrivits
ovan är av fundamental betydelse för att förk-
lara den längs ekvatorn i Stilla Havet observer-
ade fördelningen av konvektiva åskmoln och den
nederbörd som dessa genererar. Ju varmare un-
derlaget är ju mer verkar det för att atmosfären
blir vertikalt instabil och därmed att konvek-
tiv molnbildning initieras. Tvärtom gäller att
ju kallare underlaget är ju stabilare blir atmos-
fären vilket motverkar bildandet av konvektiva
moln. Som framgår av figur 7 gör detta att
fördelningen av konvektiva åskmoln och neder-
börd är nära relaterade till fördelningen av SST.
Den största konvektiva aktiviteten, och med den
följande kraftigaste nederbörden, förekommer i
området kring, och strax öster om, den maritima
kontinenten, medan nästan ingen nederbörd alls
faller över de östliga, relativt kallare, områdena
nära Sydamerikas kust.

Fördelningen av SST och nederbörd är nära för-
bundna med vindfördelningen. På grund av den
kraftiga konvektionen i området kring den mar-
itima kontinenten får man här uppåtvindar samt
lågt lufttryck vid havsytan. Det låga lufttrycket
ger i sin tur upphov till att luften strömmar in
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Figur 7: Principskiss av normalförhållandena i
tropiska Stilla Havet och i atmosfären ovanför un-
der norra halvklotets vinter.
Källa: Climate Prediction Center (CPC),
NCEP/NWS/NOAA.

mot detta område i låga skikt, vilket förklarar
att det råder östliga vindar längs ekvatorn, dvs
det blåser från Sydamerika in mot den maritima
kontinenten. Av kontinuitetsskäl får man en re-
turströmning i form av västliga vindar i den övre
delen av troposfären, från den maritima kontinen-
ten österut mot Sydamerika. För att sluta detta
cirkulationshjul råder nedåtvindar i de östra de-
larna av Stilla Havet. Detta gigantiska cirkula-
tionssystem i ekvatorialplanet i Stilla Havet går
under namnet Walker Cirkulationen, vilken ut-
gör en av de mer prominenta storskaliga cirku-
lationerna i jordens atmosfär. Den indikeras i
figur 7 med svarta pilar. Notera att nedåtvin-
darna i de östra delarna av Stilla Havet kraftfullt
motverkar molnbildning och därmed nederbörd-
sutlösning. Detta är alltså en ytterligare förklar-
ing – utöver den redan påtalade kalla havsytetem-
peraturen som där råder – till varför det är så
ringa nederbörd över de östliga delarna av Stilla
Havet längs ekvatorn.

Fundamentalt för förhållandena under havsytan
är förekomsten av en termoklin, dvs en gränszon
som skiljer det översta varma och relativt grunda
ytskiktet – som normalt är 100-200 m djupt -
från det betydligt kallare vattnet därunder. Som
framgår av figur 7 lutar termoklinen markant från
öst till väst. Det innebär att ytskiktet med varmt
vatten är betydligt djupare i väster jämfört med
vad det är i öster. Anledningen till denna lutning
av termoklinen härrör sig från de östliga vindar
som vid havsytan normalt blåser från Sydamerika
till den maritima kontinenten.

Den ovan beskrivna fördelningen av SST och
åskmoln med associerad nederbörd resulterar i

Figur 8: Illustration av hur position och styrka
hos den subtropiska jetstömmen under vintersä-
songen på båda halvkloten beror av diabatisk up-
pvärmning av atmosfären som i sin tur är intimt
förknippad med fördelningen av SST.
Källa: Climate Prediction Center (CPC),
NCEP/NWS/NOAA.

att atmosfären erhåller ett stort värmetillskott
i områden där SST är förhöjd och nederbörden
riklig. De områden i atmosfären som har störst
uppvärmning och därmed de varmaste tempera-
turerna överensstämmer normalt sett väldigt väl
med områdena med varmaste SST och krafti-
gaste nederbörd. Atmosfären ovanför den mar-
itima kontinenten och strax öster därom erhåller
alltså i normalfallet ett mycket stort värmetill-
skott som i sin tur resulterar i att den nord-
sydliga temperaturkontrasten mellan pol och ek-
vator på båda halvkloten accentueras i detta
område. De starkaste vindarna på jordklotet,
de båda subtropiska jetströmmarna, som får sin
energi från den nord-sydliga temperaturgradien-
ten, kommer därmed att påverkas och modifieras,
både i styrka och läge. Denna påverkan är störst
under respektive halvklots vintersäsong såsom il-
lustreras i figur 8.

Fortsättning följer!
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Tor Bergerons tid i Sovjetunionen under stalintiden (II) 
Anders Persson, f d meteorolog på SMHI och ECMWF 

 
Om Tor Bergerons tid i Moskva på 1930-
talet finns det en av allt att döma apokry-
fisk historia som går ut på att Tor vid åter-
komsten till Oslo (där han hade sitt stadig-
varande arbete på meteorologiska institu-
tet) presenterade sin nya kvinna för sin då-
varande hustru Elfriede (syster till hans 
tyske kollega Gustav Schinze) när hon 
mötte på Østbanestationen. Men detta kan 
inte stämma. 

När Bergeron den 18 december 1931, kom 
tillbaka till Moskva för sin andra period, 
dröjde det inte länge förrän han ingick äk-
tenskap med Vera (11 februari 1932). Ef-
tersom bigami inte är tillåtet i Sverige så 
kan man utgå från att Tor redan var lagli-
gen skild från Elfriede (giftermål 1926). 
Om historien har någon gnutta av sanning 
så kan Bergeron, efter en helt privat 
(okänd) resa till Moskva 1931, vid åter-
komsten gjort klart för sin hustru att han 
mött en ny kvinna. 

Inte "folkfiende" 
De sovjetiska myndigheterna verkar inte 
ha betraktat Bergeron med någon större 
misstänksamhet. Bergerons styvson Nils 
(född Nikolai 1925) har berättat för mig att 
Bergeron under sin första period, hösten 
1930, alltid hade en "skugga" efter sig när 
han gick på gatorna, men att denne för-
svann under den andra perioden.  

Men "skuggan" 1930 kan också ha haft 
som uppgift att skydda Tor. Moskva var en 
farlig plats med rånare och andra krimi-
nella. Tor kunde då ännu inte ryska och 
kunde lätt villa bort sig i den stora och rö-
riga staden.  

Bergeron "idealist" 
Så här karakteriserade hans norske "boss", 
Vilhelm Bjerknes, honom ett par år senare 
i brev till Carnegiestiftelsen i USA1: 

"Dr Bergeron är en högst remarkabel per-
sonlighet: mycket intelligent, full av idéer, 
idealist, entusiast med stor arbetsförmåga. 
Han har gjort oss ovärderliga tjänster, 
fastän det är mycket svårt att få honom att 
avsluta ett arbete, eller få honom att för-
korta en artikel och göra den så enkel som 
möjligt. Men ingen mäter sig med honom 
som personlig lärare i den svåra konsten i 
analys av väderkartor, i vilken han är en 
av grundläggarna. Han har flera gången 
bjudits in till utländska meteorologiska 
institut som handledare i de "norska meto-
derna" 2och han har alltid haft stor fram-
gång. . . Han lär sig med lätthet de mest 
svåra språk. Det bästa sättet att använda 
sig av hans sällsynta egenskaper är att ge 
honom full frihet att följa sina egna vägar, 
och inte föreskriva honom någonting. Om 
de "norska metoderna" verkligen skulle bli 
introducerade i USA, skulle ingen vara en 
bättre lärare än han." 

Inte ens en misstänksam NKVD-agent, 
skulle kunna ta Tor Bergeron för en "fol-
kets fiende" eller någon som bedrev "stats-
fientlig verksamhet". 

(Del 3 av artikeln publiceras i kommande 
Polarfront.) 
 

                                                      
1 Från sid. 68-70 ur  Jim Flemings mycket läsvärda, 
bok "Inventing Atmospheric Science - Bjerknes, 
Rossby, Wexler and the Foundations of Modern 
Meteorology".  (2016). 
2 Bjerknes frångår här, liksom i andra delar av 
brevet, principen att inte uppkalla sin skola efter 
honom själv eller landet, utan staden (Bergen).  
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När Skalman ville bli meteorolog: epilog 
Anders Persson, f d meteorolog på SMHI och ECMWF 

 
Den 20 november 1990 fick jag veta att jag 
fått jobb på ECMWF. Var det för att sluta 
upp med min otäcka kalmanfiltrering? Jag 
vet inte. Jag vet bara att min chef, Horst 
Böttger sade då, och upprepade senare, att 
jag verkligen hade lyckats skrämma upp de 
europeiska vädertjänsterna med mina kal-
manfilterresultat.  

Att det inte bara varit de europeiska vä-
dertjänsterna jag skrämt upp stod klart när 
jag delgavs ett memorandum från Harry 
Glahn, chefen för statistisk tolkning i 
USA. Han avrådde från att använda kal-
manfilter eftersom det "inte lämnade något 
kvar för meteorologen att göra". 

Glahn var upphovsmannen bakom den 
statistisk tolkning som dominerade i värl-
den, MOS (Model Output Statistics), ba-
serad på linjära regressionsekvationer 
mellan vädret och prognoserade paramet-
rar1 från de senaste 3-5 åren. 

Denna s.k. "frekventistiska metod" har 
dock problem vid modelländringar samt 
hamnar i svårigheter om vädret avvek från 
förhållanderna under "inlärningsåren". 
Detta ger meteorologerna möjligheter att 
förbättra MOS-tolkningen. 

Där Kalman var populär 
Men alla var dock inte skrämda. Redan 
1989, under min tid på SMHI, hade Carlo 
Cacciamani vid Italiens största civila 
meteorologiska center i Bologna kontaktat 
mig. Han fick mina koder och satte upp ett 
system som likande mitt. Detsamma 
gjorde schweizarna Pierre Eckert och Da-
niel Catani i Genève. I Finland drog Juha 
Kilipnen igång ett avancerat arbete och 
under några år i mitten av 90-talet var jag 
                                                      
1 På SMHI har man bara använt den modell-
oberoende PPM (Perfect Prog Method) som 
korrelerade väder med observerade parametrar från 
de högre luftlagren.  

"bollplank" till Mariken Holmleid i Oslo. 
Ett par japanska meteorologer satte i 
Tokyo upp ett system likande det som varit 
i drift i Norrköping, dvs ett 4-D kalman-
filter applicerat på samtliga japanska sy-
noptiska stationer. 

"Skalman fungerar inte" 
Jag säger "varit i drift" ty det dröjde inte 
länge efter min avresa från SMHI förrän 
Skalmansystemet fick stryka på foten. Den 
18 september ringde Bosse Strandberg till 
mig på ECMWF och var bekymrad över 
"egendomligheter" i Skalmans prognoser. 

Det stod snart klart att "egendomligheter-
na" berodde på att ECMWF lanserat en ny 
modell med tätare gridpunktsnät. Detta på-
verkade numreringen av gridpunkter så att 
observationer från t.ex. Sundsvall nu 
matchades mot prognoser för Dublin. Så 
det var bara, förklarade jag för Bosse, att 
numrera om gridpunkterna. 

Bosse är en klipsk kille och förstod nog, 
men hade uppenbarligen svårt att övertyga 
andra personer på SMHI. Dessa verkade 
sprida uppfattningen att eftersom Kalman-
filter var "oerhört avancerat" och AP var 
"mycket teoretiskt lagd" var det helt enkelt 
inte möjligt för "vanliga meteorologer" att 
förstå sig på systemet. Därför var det lika 
bra att lägga ner det.  

Det var så jag förstod Bosse när han, 
ganska förtvivlad, ringde mig den 18 okto-
ber och undrade om jag hade möjlighet att 
få ledigt från ECMWF och besöka SMHI? 
Det går nog bra, sade jag. Men någon in-
bjudan kom aldrig. 

 

Hur hade jag kunnat stå ut? 

Innan jag lämnade SMHI hade jag lärt upp 
ett par kollegor, som kunde fortsätta arbe-
tet. De var nog intelligenta och kunniga 
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men kunde uppenbarligen inte stå emot 
grupptrycket? Hur hade jag kunnat? 

Kanske måste man vara lite "galen", en 
osocial nörd i avsaknad av behov av dju-
pare mänskliga kontakter? 

Å andra sidan levde jag ett helt normalt liv 
med familj, släktingar, grannar, andra pro-
fessionella grupper osv. Nej, det var nog, 
som jag sagt Brunnsberg 1989, i den in-
krökta prognosmeteorologiska kulturen 
som roten till det onda var att söka.  

Skulle Stenbeck värvat mig? 
Något som liknar en förklaring dök oför-
happandes upp för några år sedan i sam-
band med bok- och TV-dokumentären om 
mediamagnaten Per Stenbeck. Denne gick 
ju in för att engagera gamla "maoister" ur 
70-talets vänsterrörelse: Göran Rosenberg, 
Peter Kadhammar, Jan Myrdal och Guil-
lou, Mats Örbrink, "Lill-Pelle" Anderson, 
Robban Aschberg mfl. Jag hade träffat  
dem alla, varit med bekant med flera och 
vän till ett par. 

Det som intresserade Stenbeck var dessa 
"maoisters" förmåga att "uthärda isolering 
och omvärldens avståndstagande utan att 
tappa tron eller linjen". De var "samhälls-
intresserade, nätverkande, på en gång 
självständiga och disciplinerade" och 
kunde bära omgivningens "spott, förakt 
och oförståelse" (sid. 312-13 i Per Anders-
sons bok "Stenbeck"). 

Inte bara jag var formad av denna kultur 
(vilken också hjälpt mig i kampanjen för 
Corioliseffekten) utan också en annan fd 
"maoist" på vilken karakteristiken stämmer 
ännu bättre, nämligen Nisse Gustafsson. 

Även om jag hamnade på ECMWF istället 
för i en av Stenbecks mediabranscher kom 
jag dock att ha en indirekt påverkan på den 
privata kommersiella vädermarknaden. 
Min främsta konkurrent om ECMWF-
posten hade varit Pirkko Saarikivi. När 
hon inte fick den sade hon efterhand upp 
sig från FMI och startade FORECA. 

Kalman på ECMWF 
Mina kunskaper om kalmanfiltering gav 
mig oväntade fördelar på ECMWF. Det sk. 
4DVAR, det fyrdimensionella variationella 
dataassimileringssystem som utvecklades 
1989-97 var i mycket en utvidgning av 
Kalmanfilteret och var därför lätt för mig 
att förstå. 

Vintern 1995 kom det upp förslag att 
ECMWF skulle sätta upp mitt Kalmanfil-
tersystem för alla europeiska stationer. Or-
saken var att prognoserna av 2-meterstem-
peraturerna för kontinentala stationer hade 
fått kraftiga systematiska fel, var alltför 
kalla. Jag kände dock att man underskat-
tade de praktiska och politiska problemen. 

Men så upptäckte modellerarna att man 
hade "glömt" att när vatten i jordskorpan 
fryser frigörs värme, "latent värme". När 
denna effekt lades till modellmatematiken 
försvann det systematiska prognosfelet. 

Kalman på träningkurser 

På ECMWF:s träningskurser var en lektion 
avsatt till Kalmanfiltersystemet. Under 
åren hade jag mycket, mycket mer respons 
från denna enda lektionen än från alla 
andra tiotals , som handlade om hur man 
manuellt använder ECMWFs prognoser. 

På min sista träningkurs som "Staff Mem-
ber" i juni 2001, deltog en av de ledande 
meteorologerna från Met Office, Ken 
Mylne. Han ägnade tiden mest åt att 
springa omkring och snacka med folk, men 
till min lektion om Kalmanfilter dök han 
upp: -Jag vill skaffa mig en orientering, 
sade han. 

Det gjorde han sannerligen ty sju år senare 
anställde han mig som konsult på Met 
Office för att introducera Skalman där. 
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SMS har fått en egen Facebook-sida! 
 
 
Varför? 
 
SMS har nyligen skapat en egen förenings-
sida på Facebook. Den ska fungera som ett 
komplement till hemsidan och underlätta 
kommunikationen mellan medlemmar och 
andra intresserade och stimulera till debatt 
och informationsutbyte. Vi kommer att 
publicera nyheter, tider för föredrag och 
annat som rör föreningen på sidan. Nu i 
sommar kommer även en del att handla om 
NMM30 i Stockholm 22-24 aug.  
 
Sidan är öppen för alla. Det är fritt för alla 
att publicera saker på sidan! Om man har 
frågor, kommentarer eller bara vill dela 
med sig av en intressant bild. Det går även 
att skicka privata meddelanden till SMS. 
Dessa kan läsas av oss som administrerar 
sidan, dvs styrelsen, och besvaras av 
desamma. 
 

Hitta hit 
 
Att hitta sidan är enkelt, sök bara på 
'Svenska Meteorologiska Sällskapet' i sök-
rutan längst upp på Facebook så finner 
man den. För att "följa" sidan och ta del av 
nyhetsflödet, behöver man också klicka på 
'Gilla'-knappen framför molnbilden. Då 
kommer nyheter som vi publicerar direkt i 
ens eget nyhetsflöde. 
 
Om man vill komma åt sidan utan att logga 
in på Facebook kan man gå direkt till 
http://www.facebook.com/sms1959 - då 
kan man se inlägg och nyheter, men inte 
göra egna inlägg eller kommentera 
posterna. 
 
Välkommen! 
 

Styrelsen 
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SMS Facebook-sida: 
 
 

 


