
 
 

 
 

Clouds coming. Franska Alperna 2014. Första pris i EMS fototävling 2016. 
Foto: Roibu Grigore 
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Få din väderbild på första sidan av Polarfront 
Vi har alltid en intressant, vacker eller informativ väderbild på omslaget till Polarfront. Vi 
skulle gärna vilja se mer bidrag från läsarna och vi inbjuder nu alla att skicka in sina 
bilder till Polarfrontsredaktören. Vi kommer sedan att i varje nummer välja en av de 
inskickade bilderna som omslagsbild. 
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Datum Ämne 
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Holmgren håller föredrag om risk-
bedömningar i försäkringsbranschen 
relaterade till klimatförändringar. 

26 januari 2017 kl. 17.00, 
SMHI, Norrköping 

Berättarafton framför brasan: Några 
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Kl. 15.00-16.30 Årsmöte  
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Kl. 18.00 Lätt förtäring och dryck. 

Artikel Författare sid 
Ordföranden Svante Bodin 3 

Isbildning på flygplan Tage Svensson/ 
Michael Hansson 5 

Panasonic och globala NWP Nils Gustafsson 8 
Southern Oscillation, del 2 Åke Johansson 11 
EMS fototävling, två bilder EMS/Red 18 
Info om EMS årliga 
konferens 2017 EMS/Red 19 

TAMDAR, flygplan-
observationer i NWP Erik Andersson 20 
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Ordföranden har ordet 
Det är inte alltid lika roligt att sätta sig ner och 
grabba pennan för att skriva några rader om vad 
som händer i världen. När jag skrev denna spalt 
för det nummer som aldrig kom ut så var valet i 
USA inte avgjort. Nu är det klart och det blev ett 
utfall som oroar många och särskilt de som är 
rädda för vad som ska hända med klimatet. 
Trump har inte gjort någon hemlighet av att han 
är klimatförnekare men han misstror också ve-
tenskapen överhuvudtaget. Hans inställning är ett 
hot mot hela världen och dess ansträngningar att 
skydda oss så långt som möjligt mot antropogena 
klimatförändringar. En ljuspunkt är att världens 
länder i Marrakech vid COP22 visade en stor 
sammanhållning och beslutsamhet och bekräf-
tade att ansträngningarna att skydda klimat ska 
fortsätta vad som än händer i USA. Trump själv 
har efter valet verkat mjuka upp sitt språkbruk 
något men han har å andra sidan tillsatt en annan 
klimatförnekare att ta hand om USAs naturvårds-
verk. Så var det hela exakt landar vet vi ännu 
inte. 

Tjeckien och Klaus 

Jag minns att när Tjeckien hade sitt ordföran-
deskap under första halvåret 2009, året som se-
dan avslutades med Köpenhamns-konferensen, 
COP15, om ett nytt klimatavtal, så hade man en 
president, Václav Klaus, som var klimatförne-
kare. Jag var utlånad till Tjeckiska regeringen för 
att ingå i deras klimatledningsgrupp för ordfö-
randeskapet. Mitt ansvar var att vara ordförande 
för två av EUs expertgrupper på det klimatpoli-
tiska området, dels den om klimatvetenskap och 
dels den om ekonomiska aspekter av klimatför-
ändringar, som EU hade skapat för att stödja 
klimatförhandlingarna (man hade ytterligare 8 
expertgrupper). 

Jag var naturligtvis orolig att bli indragen i 
tjeckisk politik i min roll som ordförande för den 
klimatvetenskapliga expertgruppen under tjeck-
isk ordförandeskap i EU. Det första jag frågade 
om när jag hade ett möte med den tjeckiska för-
handlingschefen, Pavel Zamyslicky, var om pre-
sident Klaus skulle kunna komma att skapa svå-
righeter i klimatförhandlingarna och försöka 
lägga sig i våra bedömningar i expertgruppen, 
som innehöll medlemmar från de flesta EU-län-
derna. Pavel förklarade dock att man hade gjort 
klart för Klaus att han skulle hålla sig lugn under 
Tjeckiens ordförandeskap i EU och måste hålla 
tillbaka sina åsikter om klimatförändringar tills 
ordförandeskapet var över. Enligt regeringen så 
fick inget störa det tjeckiska ordförandeskapet. 

Jag lät mig lugnas men det gick inte många dagar 
förrän jag läste en tidningsartikel med en intervju 
med Klaus där han framförde sina åsikter om 
klimatförändringar. Men det var dock enda 
gången såvitt jag vet under det tjeckiska ordfö-
randeskapet. Under det första halvåret 2009 
pendlade jag mellan Stockholm, Prag och Brys-
sel. Dessutom ägde flera stora förhandlingsrun-
dor rum under våren 2009 inom Ad Hoc Wor-
king Group on the Bali Action Plan på olika håll 
i världen. När det svenska ordförandeskapet 
startade 1 juli 2009 så var jag i alla väl uppvärmd 
efter mitt halva år med tjeckerna och kunde di-
rekt kasta mig in i det svenska ordförandeskapet 
som skulle vara till och med Köpenhamnsmötet i 
december 2009. 

Efter denna lilla historiska utvidgning så kan det 
vara idé att återkomma till den svenska verklig-
heten. 

NMM30 och framtiden 

Under detta händelserika år 2016 så har också 
det 30de Nordiska Meteorologmötet (NMM30) 
avhållits i Stockholm. Mötet samlade nästan 
100 deltagare och 5 utställare 22-24 augusti ute 
på Stockholms universitet. Jag tror inte jag tar i 
om jag säger att mötet blev förvånansvärt 
lyckat och framgångsrikt, särskilt mot bak-
grund av den kräftgång som tidigare NMM 
under de senaste 10 åren har genomgått. Vi 
hade sammankallat en nordisk programkom-
mitté som skulle se till att programmet av-
speglade alla nordiska ländernas intressen. Det 
gav en stadga och styrka i programmet. Dess-
utom bidrog gruppen till att se till att vi kunde 
inbjuda Nordens bästa talare för att inleda de 
olika sessionerna i form av Key Note speakers. 

Kombinationen av översiktliga presentationer 
och mer specifika bidrag i olika ämnen var 
mycket lyckad. Alla presentationer kommer att 
läggas upp på NMM30s hemsida (har blivit 
försenat dessvärre) och vi ska se om ett urval 
av dem också kan presenteras som artiklar i 
kommande nummer av Polarfront. 

När vi tog över efter Norrmännen så var frågan 
om detta skulle bli det sista NMM någonsin-
dvs. om det var dags att lägga ner NMM. I den 
diskussion som programkommittén hade efter 
mötet liksom i den utvärdering som skedde i 
plenum sista dagen på NMM så var den all-
männa meningen att NMM kan och bör fort-
sätta. Island uttryckte med en gång att man 
väldigt gärna ville ordna nästa NMM31 på Is-
land 2018.  
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Det bör gå att ytterligare utveckla NMM men 
också att bygga på de förändringar som vi gjort 
i samband med NMM30. Det gäller också att 
arbetsspråket är engelska och konferensen är 
internationell. Vi bör satsa mer på att bjuda in 
de baltiska länderna liksom se till att få stu-
denterna att uppmärksamma detta gyllene till-
fälle. Men jag upphör inte att förvånas över att 
inga svenska studenter deltog, ingen från för-
svaret deltog och ingen från MIUU, MISU el-
ler Bolin Centret deltog. 

Ingen SMS-medlem sökte heller stipendium 
för att delta i NMM30. 

Men låt mig uttrycka min tacksamhet och upp-
skattning till några personer i synnerhet utan 
vilkas insatser NMM30 inte skulle kunnat äga 
rum: Kerstin Vejdemo, Maria Jönsson, 
Kristian Silver, Heiner Körnich och i slutändan 
Lars Meuller. 

Höstens program 

Under hösten så ordnar vi dessutom tre öppna 
medlemsmöten. Det första mötet ägde rum den 
17 oktober. Anke Thoss från SMHI berättade 
om hur satellitdata används - idag och i framti-
den. Mötet ägde rum i Uppsala vid Geocen-
trum. 

Den 15 december är det dags för julmötet som 
avslutas med julbord vid Observatoriet - eller 
snarare på Restaurang Himlavalvet alldeles 
bredvid. Det är nu tredje gången vi är där och 
man kan nog säga att nu har vi upprättat en 
gammal god tradition. Det enda smolket i bä-
garen är att själva föredraget, som ska ges av 
Pär Holmgren, kommer att ske i en lokal all-
deles nära Observatoriet. Observatoriet självt 
har tagits över av Folkuniversitet som inte ska 
ha några föreläsningssalar där.  

Höstens halvdagsseminarium handlade om Ex-
tremväder- vad menar vi med extremväder, hur 
ser klimatologin ut och hur påverkar klimatför-
ändringarna extremväder i Sverige. Vi ska 
också höra om prognoser av extremväder och 
hur dessa kan komma att utvecklas. Vi har ta-
git ett lite annat grepp om detta seminarium i 
år. Seminariet ägde rum den 22 november i 
Norrköping, på Campus Norrköping. Det var 
uppdelat i två delar - en fördjupningsdel kl. 13-
15.30 och en öppen del för allmänheten mellan 
kl. 15.30 och 17.00 med bl.a. en paneldiskus-
sion om extremväder och samhällets respons 
på den kommande utvecklingen. 

Den senare delen skulle ingå i programmet för 
Norrköpings Globala Vecka men Norrköpings 
kommun hade inte annonserat mötet vilket där-
med inte fick den anslutning från allmänheten 
som vi hade väntat.  Den första delen blev 
dock mycket välbesökt. Ca. 65 personer deltog 
i mötet vilket innebar en fullsatt salong. 
Extremväder-seminariet anordnades i samar-
bete med SMHI, MIUU och Linköpings Uni-
versitet och vi ser fram emot fortsatt samarbete 
med Linköpings universitet när vi är i Norrkö-
ping.  
 
Man kan lugnt säga att det har varit ett omväx-
lande år. Och då har jag inte nämnt än att vi nu 
har tillsatt den vetenskapliga panel som vi 
beslöt om för nästan två år sedan. Men mer om 
det på annan plats i detta nummer av Polar-
front. 
 
Polarfront 

Någon kanske undrar varför det inte finns nå-
got sedvanligt inlägg från Polarfronts redaktör 
i detta nummer av Polarfront. Michael Hans-
son, som valdes till redaktör vid  årsmötet 
2015, har bytt jobb och är nu chef för SMHI 
Stockholm. Han har bedömt att det inte är 
möjligt att kvarstå som redaktör mot denna 
bakgrund och har avsagt sig uppdraget. Å 
andra sidan har vi fått en ny redaktionsmed-
lem, Andreas Grantinger från METOCC. Re-
daktionen består nu av mig själv, Nils Gustafs-
son och Andreas Grantinger. Men vi behöver 
välja en redaktör vid kommande årsmöte som 
kan fortsätta arbetet med att utveckla Polar-
front till en tidning i tiden i enlighet med de 
riktlinjer som beslutades för 3 år sedan och 
som vi gradvis håller på att förverkliga. 

Är du intresserad av att jobba med Polarfront 
så hör av dig till SMS valberedning som består 
av Annie Persson och Per Undén, SMHI. 
 
Nu återstår det bara för mig att önska alla 
SMS-medlemmar och meterologiintresserade 
en riktigt 

God Jul och Gott Nytt År! 
 
Svante 
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Ett utdrag ur artikeln ”Något om isbildning på flygplan” 
av dipl. Ing Tage Svensson 1940 

Med inledning av  

Michael Hansson, SMHI-Stockholm 

 

 
 

I samband med nedläggning av Jämtlands 
Flygflottiljs Väderavdelning (år 2004/ 
2005) lyckades jag komma över några in-
tressanta dokument m m om isbildning på 
flygplan från 1940-talet. Det var min och 
mina kollegors avsikt att rädda det som 
gick att rädda.  

Dokumentet inleds med en teoretisk 
genomgång om isbildningens fysikaliska 
grunder och enligt min uppfattning verkar 
innehållet vara ”state-of-the-art” vid denna 
tid då författaren refererar till allehanda 
dokument från Europa såväl som USA 
rörande ämnet isbildning. Det refereras 
också till avancerade flygmätningar. Dock 
var det inte främst de fysikaliska grunderna 
som intresserade mig utan de meteorolo-
giska grunderna från ett antal olika väder-
fall bl a från två flygningar genomförda 
den 10 januari,1938.  

Vid den här tiden var navigeringstekniken 
spartansk jämfört med i dag. Flygfyrar 

(AGA) var utplacerade var 30:e km längs 
en sträcka mellan Stockholm och Malmö. 

 
Fyrarna hade i klart väder en räckvidd på 
mellan 60 och 70 km. Staten tillhandahöll 
också mindre reserv- och nödlandningsfält 
som var utrustade med belysning avsedda 
för mörkerflygning. På 1930-talet ökade 
kraven på vädertjänsterna då flygplanen nu 
kunde flyga på marschhöjder mellan 2000 
och 3000 m. Det innebar att vädertjänsten 
skulle tillhandahålla väderprognoser inte 
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bara för molnbas utan även för molnöver-
sidor och molnskiktning, isbildning, höjd-
vindar etc. Tidigare hade flygning genom-
förts huvudsakligen på låg höjd under 
lägsta molnbas. De hade möjlighet att flyga 
på instrument men behövde således hjälp 
från marken med navigeringen. Förutom 
flygfyrar så fanns även rundradiostationer 
som gick att pejla. En välkänd rundradiofyr 
låg belägen i Spånga utanför Stockholm. 
Större flygplan hade egen pejlutrustning 
ombord och kunde således med hjälp av 
rundsändande stationer pejla, med utrust-

ningen ombord, riktningen mot radiosta-
tionen. 

Nedan följer ett avsnitt ur Tage Svenssons 
dokument. 

”10 januari, 1938 

Lufttrycksfördelningen denna dag visar ett 
lågtryck över England, varifrån en varm-
front sträcker sig över södra Sverige till 
Danzig. På syd- och västsidan av det-
samma strömmar maritim polarluft hastigt 
mot nordost och har nästan uppnått den 
polära kalluften från sydost (figur 1).  

 
Figur 1. 

Som framgår av tvärsnittet i figur 2. Är 
varmsektorn nästan ockluderad. Luft-
trycksfördelningen har stora likheter med 
den i förra fallet. Luftmassefördelningen 
visar emellertid en annan bild. Inversionen 
har över Warszawa en mäktighet av om-
kring 800 m och temperatur-ökningen 
uppgår till 5,5° C. Över Sloutzk1 ligger in-
versionen mellan 500 och 1100 m och har 
sålunda en mäktighet av 600 m och en 
temperaturökning på 5,8° C.  
                                                            
1 Sloutzk är troligen staden Slutsk belägen i 
Vitryssland söder om Minsk. 

En maskin som startade från Stockholm 
kl.0930 använde sig av en flygväg som vi-
sas i figur 3. Fronten passerades ungefär 
vid Vetlanda. Med kännedom om dess läge 
måste den första delen av flygningen be-
traktas som felaktig. Sannolikt har piloten 
haft för avsikt att flyga hela sträckan över 
moln. På 1400 m har emellertid plötsligt 
ett 3 mm tjockt isskikt bildats. I tron att i 
lägre skikt påträffa temperaturer över 0° C 
har han därför uppsökt lägre höjder.   
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Figur 2. Tvärsnitt München-Breslou-Königsberg-Sloutzk. 

 
Figur 3. Flygväg Stockholm-Malmö 

 

Därigenom har emellertid isbildningen ej 
avtagit, dels emedan maskinen haft en 
lägre temperatur än den omgivande luften, 
dels emedan temperaturen ej varit över 
0° C inom kalluften. Molnhöjden på hela 
sträckan var ej under 300 m och nederbörd 
var ej rapporterad. För att undvika isbild-
ning hade det därför varit riktigare att först 
flyga under molnen och omedelbart i när-
heten av fronten genomflyga den med en 

hastig stigning. Därvid kunde man visser-
ligen vänta kraftig, men hastigt övergående 
isbildning. I detta fall torde också den oro-
grafiska höjningen på grund av det små-
ländska höglandet spela en icke obetydlig 
roll.  

Nedisningszonens förflyttning med fron-
tens framskridande är intressant att studera 
med hjälp av några andra flygningar sam-
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ma dag. En maskin som startade från 
Stockholm kl. 0850 d.v.s.40 min tidigare 
än den ovan omnämnda, passerade Eksjö 
på 1600 m höjd (-6° C) och Hässleholm på 
250 m höjd. Vid denna höjdväxling bilda-
des inte mindre än 2 cm isbark. Fronten 
torde vid denna tidpunkt ha legat vid 

Lammhult. En tredje maskin som startade 
från Stockholm kl 2000, hade 3 cm isbark 
något söder om Norrköping mellan 1500 m 
(-8° C) och 800 m (0° C). Fronten torde 
alltså ha legat vid Åtvidaberg och dess 
hastighet har varit 12 km/tim.” 

 

 

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

 

Panasonic & globala numeriska väderprognoser 
Nils Gustafsson, SMHI 

 
Panasonic Weather Solutions 
 

"Panasonic Weather Solutions (PWS)", ägs 
av det multinationella elektronikföretaget 
Panasonics Avionics Corporation och är ba-
serade i Morrisville, North Carolina, USA. 
Man har en bred meteorologisk verksamhet, 
inkluderande operativa väderprognoser base-
rade på egna globala och regionala prog-
nosmodeller, konsultverksamhet och även 
unika globala observationssystem, se separat 
artikel om TAMDAR av Erik Andersson. En 
framgång under hösten 2016 var att PWS 
fick uppdraget att producera alla väderprog-
noser (markväder) för Denvers internatio-
nella flygplats. Att en privatfirma utnyttjar 
egna prognosmodeller är inget nytt, så gör ju 
t.ex. Storm och Foreca. Vad som är nytt med 
Panasonic är man utnyttjar en operativ glo-
bal prognosmodell inklusive en avancerad 
dataassimilering (så kallad 4D-En-Var), och 
med resultat som kvalitetsmässigt kan kon-
kurrera med produkter från andra globala 
aktörer, t.ex. NCEP, UKMO och ECMWF, 
åtminstone för de kortare tidsperioder som 
hittills har offentliggjorts. Utveckling av 
modellsystemet startade 2008. 
 

Vid PWS arbetar en grupp modellutvecklare 
om cirka 10 kvalificerade personer (5 
modellerare och 5 vetenskapliga program-

merare). De flesta har en bakgrund från uni-
versitet eller från NCAR (National Centre for 
Atmospheric Research) i Boulder, Colorado. 
Några av de som nu arbetar för PWS blev jag 
bekant med under mina arbetsbesök på NCAR 
och jag lärde känna dem som unga, innovativa 
och resultatinriktade forskare. Utvecklings-
chefen (Chief Atmospheric Scientist), Dr. Neil 
Jacobs, har en bakgrund från universitet och 
inom NASA. PWS utnyttjar också ett flertal 
kontrakterade forskare vid universitet. 
 

För sina väderprognosberäkningar har Pana-
sonic tillgång till en parallell superdator med 
11 000 processorsenheter ("cores").  
 
 

Modifierad GFS 
 

Panasonic kallar sitt globala väderprognossy-
stem för "Panasonic-Enhanced Hybrid 4D-En-
semble-Var Global Forecast System". Bakom 
denna imponerande titel så hittar man en mo-
difierad ("Panasonic-enhanced") version av 
det globala väderprognossystem (GFS, Global 
Forecasting System) som utvecklas och utnytt-
jas operativt vid NCEP (National Center for 
Environmental Prediction). NCEP är den del 
av vädertjänsten i USA som arbetar med mo-
dellutveckling. Utifrån ett legalt perspektiv så 
fungerar den statliga vädertjänsten i USA lite 
annorlunda än vad som är vanligt i Europa. 
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Man har ingen kommersiell verksamhet, och 
ej heller det vi i Sverige kallar uppdrags-
verksamhet. Allt man utvecklar och tar fram 
är fritt fram för privatpersoner eller privata 
företag att utnyttja. Panasonic kan sålunda 
hämta hem GFS, förbättra och lägga till 
komponenter och sedan utnyttja detta för 
kommersiell verksamhet. Panasonics version 
av GFS har en horisontell gitterupplösning 
om 13 km och 64 vertikala nivåer. Panasonic 
hävdar att man har modifierat och förbättrat 
parameteriseringen av fysiska processer i 
GFS-modellem, bl.a. parameteriseringen av 
molnfysik, strålning och "Gravity Wave 
Drag" för att, som man uttrycker det, uppnå 
bättre stabilitet och reproducerbarhet. 
 

Dataassimilering görs 4 gånger per dygn vid 
00, 06, 12 och 18 UTC med prognoser upp 
till 10 dygn. 
 
 

Dataassimileringen är baserad på 
ensembler. 
 

Dataassimileringen i Panasonics globala 
prognossystem är av modernaste snitt och är 
baserad på utnyttjande av ensembler för att 
bättre kunna modellera den flödesberoende 
tids- och rumsvariationen för felen in en kort 
prognos (bakgrundsfältet till analysen). 
Denna NCEP:s Hybrid 4D-En-Var har ut-
vecklats av bl.a. Daryl Kleist vid NCEP och 
Maryland-universitetet. Hybrid står för att 
man kombinerar statistiken över ensemble-
medlemmarna med klimatologisk statistik 
för prognosfel. Ett liknande assimileringssy-
stem har nyligen tagits i operativt bruk vid 
Kanadensiska vädertjänsten och utveckling 
pågår med detta även vid UKMO och vid 
Meteo-France. Innan HIRLAM-systemets 
utveckling lades i graven så tog Jelena Boja-
rova och jag fram en HIRLAM Hybrid 4D-
En-Var som gav bättre resultat för en 6-
veckors period än HIRLAM 4D-Var. Vi 
håller nu på med utveckling av 4D-En-Var 
för den nya mesoskaliga prognosmodellen 
Harmonie. 
 

80 ensemble medlemmar 
 

För att få bra resultat med 4D-En-Var så är 
det viktigt med tillräckligt stort antal en-

semblemedlemmar så att många realistiska 
och sannolika prognosfelsstrukturer kan re-
presenteras. Vi har myntat begreppet "rikt 
ensemble (rich ensemble)" för detta inom 
HIRLAM. Panasonic utnyttjar sålunda 80 
ensemble medlemmar, mer än vad NCEP och 
ECMWF utnyttjar. Det är också viktigt att 
tekniken för att generera ensemblemedlemmar 
bidrar till ett rikt ensemble. Panasonic, liksom 
NCEP, utnyttjar ett Ensemble Kalman Filter 
(EnKF). Detta filter skalar om det ensemble 
av korta prognoser, som utnyttjas vid 4D-En-
Var assimileringen, till att bli representativt 
för analysfelet. Samtidigt försöker man får en 
rimlig spridning på de ensembleprognoser 
som sedan beräknas och utnyttjas vid nästa 
analystillfälle. Man kan kalla denna metod för 
en generaliserad Breeding. För HIRLAM 4D-
En-var utnyttjade vi en liknande metod för att 
generera och hålla ensemblemedlemmarna vid 
"rikt liv". 
 
 

Alla TAMDAR assimileras 
 

Eftersom TAMDAR har äganderätten till 
TAMDAR observationerna så utnyttjas alla 
TAMDAR observationer med full upplösning 
i tid och rum. Detta ger möjligen Panasonic en 
liten fördel i jämförelse med andra centra som 
bara har tillgång till delmängder av alla TAM-
DAR observationer. Å andra sidan så måste 
man glesa ut alla dessa TAMDAR data något 
för att inte beröva andra observationsdata in-
flytande, så Panasonics fördel är kanske inte 
så stor i praktiken. 
 
 

Ett exempel på verifikation 
 

Figur 1 visar på ett exempel med verifika-
tionsstatistik som får tas för vad det är, ett 
exempel att utnyttjas vid marknadsföring av 
Panasonics produkter och tjänster. Många har 
efterfrågat verifikationsstatistik för längre 
perioder, men någon sådan har än så länge inte 
publicerats. I exemplet så ligger Panasonic 
och ECMWF nära varandra i topp, sedan 
följda av UKMO, NCEP, Environmental 
Canada och Meteo-France i nu nämnd ord-
ning. Denna rangordning är ganska vanlig i 
ligan för globala numeriska väderprognoser, 
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det nya är att Panasonic för denna period har 
trängt in sig i toppen på ligan. 
 

Bloggaren, och den tidigare professorn vid 
Washington Universitetet, Cliff Mass (cliff-
mass.blogspot.com) har påpekat att så länge 
inte Panasonic visar upp liknande verifika-
tionssiffror över längre perioder, så kan ut-
talanden i likhet med "Världens bästa prog-
nosmodell" inte tas på fullt allvar. 
 

 
Figur 1: Ett exempel på prognosverifikation, 
Norra Hemisfären 500 hPa geopotential ano-
mali korrelationer for 5 dygns prognoser (hel-
dragna kurvor) och 10 dygns prognoser 
(streckade kurvor), PWS=Panasonic Weather 
Solutions, ECM = ECMWF, UKMO, GFS = 
NCEP, CMC = Environmental Canada och 
MFR = Meteo-France. 23 December 2015 - 4 
December 2016. 
 
 

Förhör i Representanthuset 
 

Panasonics lovande prognosresultat och de 
problem som NCEP sedan många år har haft 
att kunna konkurrera med ECMWF och även 
med UKMO har väckt en livlig debatt i 
USA. Debatten kan följas på Cliff Mass 
blogsida. Denna debatt har även nått den 
högsta politiska nivån. Chefsutvecklaren Dr 
Neil Jacobs var den 8 juni 2016 inkallad till 
en utfrågning med en underkommitté till 
Representanthusets vetenskapliga kommitté. 
Utfrågningen gällde "Den privata sektorns 
väderprognoser, värdering av produkter och 
teknologi". 

Dr. Jacobs framhåller i sitt publicerade uttal-
ande vikten av ett gott samarbete mellan pri-
vata företag och statliga och internationella 
organisationer. Han ger samarbetet mellan 
Panasonic och WMO vid introduktionen och 
utvärderingen av TAMDAR systemet som ett 
exempel. Han nämner också att han besökt 
och hållit föredrag om Panasonic globala 
väderprognoser på NCEP, på ECMWF och på 
UKMO. 
 
 

"Framgrund" 
  

Hur skall jag som jobbat med utveckling av 
NWP-metodik i 50 år på SMHI se på Panaso-
nics aktiviteter, deras framgångar och deras 
roll i en framtid med intensifierad globali-
sering? Skall jag som en kollega för några 
dagar sedan vid fikabordet bli upprörd över att 
Panasonic "tjuvat" NCEPS väderprognos-
system och utnyttjat detta för kommersiella 
syften utan att bidra så värst mycket till 
systemets utveckling? 
 

Jag kan inte se det så negativt. Jag uppskattar 
personligen de amerikanska principerna att allt 
som görs av statliga myndigheter skall vara 
helt gratis tillgängligt för privatpersoner och 
privata företag. Om något företag (Ericsson 
t.ex.) skulle ta över något som jag varit med 
och utveckla (HIRLAM t.ex.), förbättra detta 
och sedan sälja produkterna med god förtjänst, 
så skulle jag nog försöka svälja min spontana 
ilska, tala med detta företag och uppmuntra 
företaget att publicera sina nya rön (i Tellus 
t.ex.). 
 

På samma sätt ser jag nog framtiden an med 
naiv optimism. I en framtida "globaliserad" 
väderprognosvärld kommer det kanske att 
finnas kvar 3-5 aktörer på marknaden för glo-
bala väderprognoser, varav några kan ha sin 
hemvist i privata företag - det skulle nog vara 
nyttigt för ECMWF med lite tuffare 
konkurrens. Det viktiga är dock en bevarad 
öppenhet när det gäller beskrivning och 
publicering av ny metodik och andra veten-
skapliga resultat! 
 



El Niño - Southern Oscillation

Del 2 av 3

Åke Johansson, SMHI

3. Beskrivning av fenomenet ENSO (fort-
sättning) - Avvikelser från normaltillståndet i
havet - El Niño och La Niña

En El Niño, eller ett ”Pacific warm event”, karak-
teriseras av en period på 9-12 månader med ovan-
ligt varmt ytvatten (SST), upp till 2-3◦C varmare
än normalt, i de östliga delarna av den tropiska
delen av Stilla Havet såsom illustreras i den vän-
stra delen av figur 9. En La Niña, eller ett ”Pa-
cific cold event”, å andra sidan karakteriseras av
en period från 9-12 månader upp till flera år
med ovanligt kallt ytvatten (SST), upp till 1-2◦C
kallare än normalt, i de centrala och östliga de-
larna av den tropiska delen av Stilla Havet såsom
illustreras i den högra delen av figuren. De övre
bilderna i figuren illustrerar också en asymmetri
mellan El Niño och La Niña i den meningen att
en El Niño är kvalitativt sett en större avvikelse
från normaltillståndet jämfört med en La Niña,
som i stället är mer av en accentuerad variant av
normaltillståndet. De nedre bilderna i figuren,
som visar anomalier av SST, illustrerar även den
asymmetrin mellan El Niño och La Niña då SST-
anomalierna inte är exakta spegelbilder av varan-
dra. En alternativ bild av SST-anomalierna som
råder under kulmen av en El Niño (övre bilden)
respektive en La Niña (nedre bilden) visas i figur
10.

Såsom påpekats ovan tenderar temperatu-
ravvikelserna från det normala att vara mindre
under en La Niña jämfört med under en El Niño,
men å andra sidan är varaktigheten hos en La
Niña större än hos en El Niño. Dessa karak-
teristiska egenskaper framgår av figur 11 som
visar tidsserien av ett ofta använt index för El
Niño/La Niña – det så kallade Ocean Niño In-
dex eller ONI. En El Niño anses inträffa då ONI
överstiger värdet 0.5 under fem på varandra föl-
jande månader. På motsvarande sätt anses en La
Niña inträffa då ONI understiger värdet -0.5 un-
der fem på varandra följande månader. Man kan
dessutom klassificera en El Niño/La Niña såsom

Figur 9: Illustration av de typiska ytvattentem-
peraturförhållanden som råder under kulmen av
en El Niño (vänstra bilderna) respektive en La
Niña (högra bilderna). Övre bilderna visar ytvat-
tentemperaturen medan de nedre bilderna visar
ytvattentemperaturernas avvikelse från det nor-
mala (anomalier).
Källa: Climate Prediction Center (CPC),
NCEP/NWS/NOAA.

varande svag, måttlig, stark eller mycket stark
beroende på om den någon gång under sin livs-
cykel överstiger värdet 0.5, 1.0 1.5 eller 2.0. Som
synes har flera mycket starka El Niño, så kallade
super El Niño, inträffat medan ingen så kraftig La
Niña hittills har observerats. En El Niño är alltså
mer spektakulär och dramatisk jämfört med en
La Niña som är mer beskedlig och, som påpekats
ovan, dessutom kan beskrivas som en accentuerad
variant av normaltillståndet.
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Figur 10: Illustration av de typiska ytvatten-
temperaturförhållanden som råder under kulmen
av en El Niño (övre bilden) respektive en La Niña
(nedre bilden). Bilderna visar ytvattentempera-
turernas avvikelse från det normala (anomalier).
Källa: Earth System Research Laboratory
(ESRL), NOAA

En viktig egenskap hos både El Niño och La Niña
- som framgår av figur 12 - är att de tenderar att
nå sin kulmen omkring juletid plus/minus någon
månad, dvs i november-december-januari. De
brukar därför sägas vara ”phase-locked to the an-
nual cycle”. Eftersom den typiska varaktigheten
på både El Niño och La Niña är ungefär ett år
betyder det att det behövs två årtal för en kor-
rekt kronologiskt benämning, t ex 1997-1998 El
Niño och 1973-1974 La Niña.

Avvikelser från normaltillståndet i atmos-

fären - Southern Oscillation

De förändringar i havsytans temperatur som
karakteriserar El Niño och La Niña är intimt kop-
plade till förändringar i den storskaliga fördelnin-
gen av lufttrycket vid havsytan. Denna fluktu-
ation går under namnet ”The Southern Oscilla-
tion”, förkortat SO, och illustreras i figur 13. Den
negativa fasen av SO sammanfaller med El Niño
och kännetecknas av onormalt högt lufttryck över
den maritima kontinenten samtidigt som det är
onormalt lågt lufttryck över den östra delen av
den tropiska delen av Stilla Havet. Den mot-
satta fasen av SO inträffar under La Niña med
onormalt lågt lufttryck över den maritima konti-
nenten samtidigt som det är onormalt högt luft-
tryck över den östra delen av den tropiska delen
av Stilla Havet. Southern Oscillation är alltså en

Figur 11: Tidsserie av ett ofta använt index för
El Niño/La Niña – det så kallade Ocean Niño In-
dex eller ONI. En El Niño anses inträffa då ONI
överstiger värdet 0.5 under fem på varandra föl-
jande månader. På motsvarande sätt anses en La
Niña inträffa då ONI understiger värdet -0.5 un-
der fem på varandra följande månader. Man kan
dessutom klassificera en El Niño/La Niña såsom
varande svag, måttlig, stark eller mycket stark
beroende på om den någon gång under sin livs-
cykel överstiger värdet 0.5, 1.0 1.5 eller 2.0.
Källa: Climate Prediction Center (CPC),
NCEP/NWS/NOAA.

gigantisk omförflyttning av massa i atmosfären
mellan de östra och västra delarna av de tropiska
delarna av Stilla Havet. Den beskrivna samvari-
ationen mellan El Niño/La Niña och Southern
Oscillation framgår tydligt av figur 14 som visar
dels en tidsserie under en 30-årsperiod för ONI-
indexet för El Niño/La Niña (övre bilden) dels en
motsvarande tidsserie för SOI-indexet för South-
ern Oscillation (nedre bilden).

Den kopplade havs-atmosfärs-avvikelsen

från normaltillståndet – ENSO

Som påpekats är ENSO samlingsnamnet på det
kopplade atmosfärs-havs fenomenet där 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 och där
samspelet mellan hav och atmosfär är ömsesidigt
beroende av varandra.

För att beteckna det tillstånd ENSO vid en
given tidpunkt befinner sig i borde man logiskt
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Figur 12: Tidsförloppet hos Ocean Niño Index –
ONI - för de tre största El Niño och La Niña som
förekommit sedan 1950. Notera att kulmen in-
träffar omkring juletid plus/minus någon månad,
dvs i november-december-januari. De brukar där-
för sägas vara ”phase-locked to the annual cycle”.
Eftersom den typiska varaktigheten på både El
Niño och La Niña är ungefär ett år betyder det
att det behövs två årtal för en korrekt kronol-
ogiskt benämning, t ex 1997-1998 El Niño och
1973-1974 La Niña.

sett använda ordet ENSO tillsammans med ett
lämpligt adjektiv. För normaltillståndet är så
också fallet, då man hänför det till ett ENSO-
neutralt tillstånd. Språkbruket för de båda
ytterlighets-tillstånden av ENSO är dock van-
ligtvis El Niño och La Niña, vilket inte är helt
lyckat. Svängningarna i ENSO karakteriseras av
stor oregelbundenhet. En El Niño kan lika väl
följas av en La Niña som ENSO-neutral eller en
annan El Niño, som framgår av tidsserierna i figur
11 och 14.

Figur 13: De båda motsatta faserna hos South-
ern Oscillation (SO). Den vänstra bilden visar
en typisk lufttrycksfördelning under den negativa
fasen av SO. Den sammanfaller med El Niño och
kännetecknas av onormalt högt lufttryck över den
maritima kontinenten samtidigt som det är onor-
malt lågt lufttryck över den östra delen av den
tropiska delen av Stilla Havet. Den motsatta
fasen av SO visas i den högra bilden. Den in-
träffar under La Niña med onormalt lågt lufttryck
över den maritima kontinenten samtidigt som det
är onormalt högt lufttryck över den östra delen av
den tropiska delen av Stilla Havet. Southern Os-
cillation är alltså en gigantisk omförflyttning av
massa i atmosfären mellan de östra och västra de-
larna av de tropiska delarna av Stilla Havet.
Källa: Climate Prediction Center (CPC),
NCEP/NWS/NOAA.

Beskrivning av ENSO under en El Niño

Figur 15 beskriver den typiska situationen un-
der El Niño fasen av ENSO. Eftersom ENSO är
ett kopplat fenomen kan man börja beskrivnin-
gen från många olika infallsvinklar, där alla
är lika goda startpunkter. Om man börjar
med vindförhållandena framgår av figuren att
den storskaliga Walker cirkulationen är betydligt
försvagad under en El Niño, både vid havsnivån
och i den övre troposfären. Under en kraftig El
Niño kan den till och med försvinna helt och
hållet. Försvagningen, eller den totala avsak-
naden, av den östliga passadvinden vid havsytan
är intimt förknippad med förändringarna under
havsytan. Under normala förhållanden anhopas
det varma vattnet vid den maritima kontinenten
på grund av de persistenta östliga vindarna. Vid
en El Niño försvagas dock dessa östliga vindar,
eller upphör helt, vilket gör det möjligt för det
varma vattnet, både vid havsytan och ned genom
hela ytskiktet, att utbreda sig österut. Processen
då hela det varma ytskiktet börjar utbreda sig
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Figur 14: Tidsserie av Ocean Niño Index – ONI -
för El Niño/La Niña (övre bilden) samt Southern
Oscillation Index – SOI - för Southern Oscillation
(nedre bilden).
Källa: Climate Prediction Center (CPC),
NCEP/NWS/NOAA.

österut, och i och med det pressar ner termokli-
nen, anses vara en manifestation av en vågrörelse,
en så kallad Kelvin våg, som utbreder sig från den
maritima kontinenten till Sydamerikas kust. Ett
exempel på detta visas i figur 16 där det också
framgår att det tar flera månader för Kelvinvå-
gen att röra sig från den maritima kontinenten
till Sydamerikas kust. Lutningen hos termokli-
nen blir alltså under en El Niño betydligt mindre,
och under en kraftig El Niño kan termoklinen till
och med bli helt horisontell. Detta innebär att
skiktet med varmt vatten i öster blir betydligt
djupare än normalt. Det varma vattnet, som i
normaltillståndet finns i området kring och strax
öster om den maritima kontinenten, breder sig
under en El Niño ut över den centrala, och stora
delar av den östra, delen av ekvatoriella Stilla
havet. Därmed kommer också de stora åskmolnen
med tillhörande nederbörd att likaledes röra sig
österut. Under en El Niño minskar därför neder-
börden över den västra delen av tropiska Stilla
Havet, inkluderande den maritima kontinenten
och Australien, medan den ökar i framförallt den
centrala, men också i den östra, delen av tropiska
Stilla Havet. Det är framförallt havsområden
med ytvattentemperaturer som överstiger 28◦C
som får den största ökningen av nederbörd. En
illustration av hur avvikelserna i nederbörd under
en El Niño jämfört med normaltillståndet brukar
se ut visas i figur 17. Den totala areal som berörs
av denna El Niño relaterade avvikelsen från den
normala nederbördsfördelningen sträcker sig över
nästan halva jordens ekvatorialområde, och har
därmed potential att påverka väderförhållandena
över stora delar av jorden.

Figur 15: Principskiss av förhållandena i
tropiska Stilla Havet och i atmosfären ovanför vid
kulmen av en El Niño.
Källa: Climate Prediction Center (CPC),
NCEP/NWS/NOAA.

Beskrivning av ENSO under en La Niña

Figur 18 beskriver den typiska situationen un-
der La Niña fasen av ENSO. Om man också
här börjar med vindförhållandena framgår av
figuren att den storskaliga Walker cirkulationen
förstärks under en La Niña, både vid havsnivån
och i den övre troposfären. Denna förstärkn-
ing av Walker cirkulationen är framförallt utta-
lad i den östra delen av Stilla Havet. Från en
kvalitativ synvinkel är dock skillnaden mot nor-
maltillståndet, figur 7, inte särskilt stor, vilket
är konsistent med karakteriseringen att en La
Niña kan ses som en accentuerad variant av nor-
maltillståndet. Förstärkningen av den östliga
passadvinden vid havsytan är intimt förknippad
med förändringarna under havsytan. Under nor-
mala förhållanden anhopas det varma vattnet vid
den maritima kontinenten på grund av de per-
sistenta östliga vindarna. Vid en La Niña då
dessa östliga vindar förstärks kommer det varma
vattnet att röra sig än mer västerut och kon-
centrera sig på ett allt mindre område. Den
förstärkta östliga vinden gör också att termok-
linen blir allt brantare och i de östliga delarna
är den belägen mycket nära havsytan, vilket to-
talt sett innebär en markant minskning av voly-
men med varmt vatten under havsytan i de ös-
tra delarna av Stilla Havet. Denna avkylning är
gynnsam för det marinbiologiska livet, inte minst
för fiskbeståndet, då det kallare vattnet är bety-
dligt mer näringsrikt. I och med att det varma yt-
vattnet under en La Niña krymper ihop och drar
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Figur 16: Ett så kallat Hovmöller diagram –
tid på y-axeln och longitud på x-axeln – visandes
hur värmeinnehållet i havets översta skikt vid ek-
vatorn utvecklar sig med tiden. Under andra
halvåret av 2015 - då en super El Niño utveck-
lade sig i Stilla Havet - kan man se hur flera stora
Kelvin vågor utbreder sig från väster mot öster.
Källa: Climate Prediction Center (CPC),
NCEP/NWS/NOAA.

sig allt längre västerut kommer de stora åskmol-
nen med tillhörande nederbörd att också dra sig
allt längre västerut och begränsar sig till området
runt Indonesien och den allra västligaste delen
av Stilla Havet. Stora delar av centrala och ös-
tra Stilla Havet får markant mindre nederbörd,
vilket överensstämmer med att de karakteriseras
av onormalt kalla ytvattentemperaturer. En il-
lustration av hur avvikelserna i nederbörd under
en La Niña jämfört med normaltillståndet brukar
se ut visas i figur 19. Den totala areal som berörs
av denna La Niña relaterade avvikelsen från den
normala nederbördsfördelningen sträcker sig över
nästan halva jordens ekvatorialområde, och har
därmed potential att påverka väderförhållandena
över stora delar av jorden.

4. Hur långt sträcker sig ENSOs inflytande

En stor anledning till att ENSO fått en så
stor uppmärksamhet är att den tenderar att
påverka atmosfärscirkulationen långt bortanför
den tropiska delen av Stilla Havet genom så
kallade ”teleconnections”. Som framgår av figur-
erna 20 och 21 sträcker sig dock dess inflytande

Figur 17: Exempel på nederbördsfördelningen
under kulmen av en El Niño (vänstra bilden),
samt hur avvikelserna i nederbörd under en El
Niño jämfört med normaltillståndet brukar se ut
(högra bilden).
Källa: Climate Prediction Center (CPC),
NCEP/NWS/NOAA.

Figur 18: Principskiss av förhållandena i
tropiska Stilla Havet och i atmosfären ovanför vid
kulmen av en La Niña.
Källa: Climate Prediction Center (CPC),
NCEP/NWS/NOAA.

inte riktigt över hela jordklotet. Det är fram-
förallt Stilla Havet och omkringliggande landom-
råden som är direkt påverkade av ENSO. De mest
robusta sambanden återfinns helt naturligt i EN-
SOs primära kärnområde i tropiska Stilla Havet.
Rör man sig successivt bort från kärnområdet
blir sambanden dock allt mer diffusa på grund av
den relativt sett allt större inverkan som all an-
nan variabilitet har. Det som visas i figurerna är
förväntade medelförhållanden under en El Niño
respektive en La Niña. För en specifik El Niño
eller La Niña kan emellertid avsevärda avvikelser
förekomma på grund av att summan av all annan,
ej ENSO-relaterad, variabilitet är relativt sett så
pass stor. Speciellt noterbart är att vad gäller Eu-
ropa, inkluderande Skandinavien och Sverige, så
har enligt figurerna inte ENSO något inflytande.
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Figur 19: Exempel på nederbördsfördelningen
under kulmen av en La Niña (vänstra bilden),
samt hur avvikelserna i nederbörd under en La
Niña jämfört med normaltillståndet brukar se ut
(högra bilden).
Källa: Climate Prediction Center (CPC),
NCEP/NWS/NOAA.

ENSOs betydelse för Nordamerika, och då
speciellt USA, är kanske av speciell betydelse
för att förklara den stora uppmärksamheten som
ENSO fått. Den ”teleconnection” som tradi-
tionellt har åberopats för att förklara ENSOs in-
flytande på USA är den så kallade PNA, vilket
står för Pacific-North American teleconnection
pattern och visas i figur 22. PNA består av ett
vågtåg som utgår från ENSOs - ur energisyn-
vinkel - kärnområde, dvs området vid ekvatorn
med intensiv konvektiv aktivitet över havsom-
rådet med den varmaste ytvattentemperaturen.
Vågtåget utbreder sig härifrån längs en storcirkel
norrut upp mot Alaska, viker sedan av söderut
över västra Kanada och vidare ned mot Florida
och Karibien. En mer detaljerad beskrivning
av de meteorologiska konsekvenserna för Nor-
damerika av en El Niño respektive en La Niña
visas i figur 23. Denna figur är resultatet av
dels empiriskt funna samband men också av hur
dessa samband passar in i teorin för hur telecon-
nections - såsom PNA - påverkar atmosfärsdy-
namiken. Det som visas i figuren är förväntade
medelförhållanden under en El Niño respektive
en La Niña. För en specifik El Niño eller La Niña
kan emellertid avsevärda avvikelser förekomma.

Fortsättning följer!

Figur 20: Typiska avvikelser från det normala
klimatet runt om i världen under en El Niño.
Övre bilden avser förhållandena då El Niño har
sin kulmen – dvs vintern – medan den nedre
bilden avser förhållandena då El Niño är i sin
uppbyggnadsfas – dvs sommaren.
Källa: Climate Prediction Center (CPC),
NCEP/NWS/NOAA.
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Figur 21: Som i figur 20 men för La Niña.
Källa: Climate Prediction Center (CPC),
NCEP/NWS/NOAA

Figur 22: Principskiss av PNA - Pacific-North
American teleconnection pattern. Det vågtåg
som PNA utgör är en av de största och vik-
tigaste manifestationerna av hur atmosfärens
lågfrekventa variabilitet är organiserad.
Källa: Department of Atmospheric and Environ-
mental Sciences. University at Albany, State Uni-
versity of New York.

Figur 23: Förväntade meteorologiska kon-
sekvenser över Nordamerika vid kulmen av en El
Niño (övre bilden) respektive en La Niña (nedre
bilden).
Källa: Climate Prediction Center (CPC),
NCEP/NWS/NOAA.
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Storm. Cantabria, Spanien 2015. Andra pris i EMS fototävling 2016.  

Foto: Julio Herrera Menéndez 
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Path of the trade winds. Gran Canaria 2014. Tredje pris i EMS fototävling 2016.  
Foto: Esteban Cabrera Mendez 

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

EMS årliga konferens om Tillämpad Meteorologi och Klimatologi 2017 

Europeiska Meteorologiska Sällskapet ord-
nar nästa år sin årliga konferens på Irland, 
närmare bestämt vid The Helix, Dublin City 
University, i Dublin. Mötet äger rum 4-8 
september 2017. 

Observera att från och med nu behandlas 
både tillämpad meteorologi och klimatologi 
vid samma möte. Uppdelning på vartannat år 
som rått tidigare har nu försvunnit. 

Temat för nästa års möte är ”Serving Society 
with better Weather and Climate Informa-
tion”. Utgångspunkten är att ta upp de bety-
dande utmaningar meterologin och klimato-
login står inför, mer specifikt hur vi kan ta 
om hand om och utnyttja den stora mängd 
data som nu finns tillgänglig -både observa-
tionsdata och data från modeller- för att ef-
fektivt kunna kommunicera relevant och 
skräddarsydd information och tjänster och 
samtidigt garantera ett högkvalitativt stöd för 

olika användares beslutsfattande.  

Mer information finns i ”First Announce-
ment” på följande länk. 

http://www.ems2017.eu/ems2017-first-
announcement.pdf 

Information om mötesplatsen finns tillgäng-
ligt på följande länk: 

www.ems2017.eu/venue 

Programkommittén påpekar att det fortfa-
rande är möjligt att föreslå nya sessions att 
ingå i programmet. Om du har förslag sänd 
dessa till ems-sec@emetsoc.org senast 
7 januari 2017. 

Abstracts kan skickas in från början av 
februari till 21 april 2017. 

Mer information om detta kommer senare. 
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Panasonics flygplansobservationer i NWP 
 

Erik Andersson, ECMWF 
 
 

 
 

TAMDAR 
 
TAMDAR (Tropospheric Airborne Meteoro-
logical Data Reporting) är ett observations-
system som består av en sensor monterad på 
trafikflygplan och tillhörande datainsamling. 
TAMDAR utvecklades av AirDat LLC, som 
förvärvades av Panasonic Avionics Corpo-
ration i april 2013 och som nu kallar sig 
Panasonic Weather Solutions baserade i 
USA. TAMDAR sensorn installerades ur-
sprungligen i december 2004 på en flotta av 
63 Saab SF340 flygplan som drivs av Mesa-
ba Airlines i Great Lakes området i USA. 
Under de senaste tolv åren har TAMDAR 
expanderat utanför kontinentala USA för att 
inkludera Alaska, Karibien, Mexiko, Central-
amerika samt delar av Europa och Asien. 
Flygbolagen inkluderar Icelandair, Horizon, 
Chautauqua, Piedmont, Aeroméxico, Ravn 
Alaska, Hageland, PenAir, Silver Airways 
och Flybe, liksom ett fåtal forsknings flyg-
plan såsom Storbritanniens BAe-146 FAAM 
flygplan. TAMDAR har varit i kontinuerlig 
drift sedan december 2004. 
 
 

Assimilering vid ECMWF 
 
På ECMWF är assimilering av temperatur 
och vind från flygplan mycket väl etablerad, 
men fortfarande är det bara cirka 10 % av de 
kommersiella flygplansrapporterna som 
innehåller uppgifter om luftens fuktighet - 
hittills främst över Nordamerika, med ett 
fåtal rapporter över Europa. Två olika system 
finns tillgängliga: 

1) WVSS-II - en laserdiod mätning, finns i 
vissa AMDAR / ACARS rapporter, huvud-
sakligen från långdistansflygplan, 

2) TAMDAR kapacitiva fuktighets mätning-
ar, huvudsakligen från kortdistansflygplan 
med fler profiler från stigningar och land-
ningar men färre data i troposfärens övre 
delar.  

Assimilering av TAMDAR rapporter utvärd-
eras för närvarande på ECMWF och på 
andra prognos vädertjänster på uppdrag av 
EUMETNETs Observation Programme. 
Dessa observationer används inte ännu 
operativt på ECMWF. 
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Utvärdering 
 
Experiment har utförts separat för en vinter- 
och en sommarperiod (tre månader vardera) 
för att utvärdera vad TAMDAR kan bidra 
med i form av höjd prognoskvalitet. Kvali-
tetsgranskade AMDAR fuktighetsobser-
vationer och/eller TAMDAR temperatur, 
vind och luftfuktighet observationer assi-
milerades utöver de data som vanligtvis 
används operativt. Observation minus bak-
grunds statistik jämfördes mellan AMDAR, 
TAMDAR och radiosondrapporter över 
Nordamerika. 

Lovande fuktighetsmätningar 
 
Resultaten tyder på att noggrannheten på 
fuktighetsmätningar från flygplan efter 
kvalitetskontroll är lika bra som för radio-
sonder och till och med något bättre för 
AMDAR. Användningen av de extra obser-
vationerna hade ganska liten inverkan på 
storskaliga synoptiska prognosfält, men vissa 
förbättringar kunde man se i korta prognoser 
av nederbörd över Amerika, verifierat mot 
NEXRAD radar och markobservationer. 

 

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

 

SMS Vetenskapliga Panel tillsatt 
Svante Bodin 

 

För ett par år sedan godkände SMS årsmöte 
förslaget att inrätta en Vetenskaplig Panel. 
Idén är hämtad från American Meteorologic-
al Society som under en lång rad av år har 
haft en vetenskaplig panel med syfte att reda 
och göra uttalanden om komplicerade frågor 
rörande meteorologi, klimat och klimatför-
ändringar med stort allmänintresse där med-
lemmarna och samhället kan ha ett behov av 
att få en gedigen vetenskaplig belysning av 
sådana aktuella frågor. På grund av mycket 
annat att ta sig an under det senaste året så 
har det tagit lite tid att få ihop ett mandat för 
VP och rekrytera de första medlemmarna av 
panelen. Därför är det med extra stor glädje 
styrelsen nu kan informera om att panelen är 
tillsatt och kan börja sitt arbete.  
Nedan ser du det mandat och de regler som 
gäller för panelens arbete. 
 
Följande personer ingår nu i VP: 
Professor Anna Rutgersson 
Professor Annica Ekman 
Professor Michael Tjernström 
Professor Erland Källén 
Professor Emeritus Lennart Bengtsson 
 
 

Det skulle egentligen ha varit sex medlem-
mar men en hoppade av alldeles före tillsätt-
ningen. Vi kommer dock diskutera tillsätt-
ning av en sjätte medlem som vi kan tillsätta 
under löpande mandatperiod. Medlemmarna 
av VP är tillsatta för en period om två år med 
möjlighet till förlängning obegränsat antal 
gånger.  
 
Frågor för panelen att ta upp och behandla 
kan komma från olika håll. SMS styrelse kan 
be om uttalande i någon specifik fråga. 
Andra SMS medlemmar eller utomstående 
kan ställa en fråga till panelen eller panelen 
kan på eget initiativ ta upp en viss fråga. Pa-
nelen avgör vilka frågor man sedan önskar 
behandla. Panelen bör inte belastas med rena 
kunskapsfrågor som lätt går att få svar på via 
lätt tillgängliga källor utan panelens resurser 
bör ägnas åt mer komplexa, kontroversiella 
frågor eller frågor med stor relevans för 
samhällsdebatten där en vetenskaplig belys-
ning kan vara klargörande.  
Panelen har ännu inte haft sitt första sam-
manträde men förhoppningsvis ska det 
kunna ske före jul eller i början av januari 
2017. Panelen utser en talesperson för varje 
fråga som tas upp. Panelen utser också inom 
sig en sammankallande av gruppen. 
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Mandat för den SMS vetenskapliga panel 
MÅL: 
Den vetenskapliga Panelen ska utgöra en 
oavhängig och väl kvalificerat grupp/panel 
för att kunna göra uttalanden om olika spe-
cifika frågor av vetenskapligt, allmänt eller 
samhälleligt intresse rörande meteorologi, 
klimat och klimatförändringar på grundval 
av den bästa tillgängliga vetenskapliga in-
formationen. 
 
HUVUDMAN 
Svenska Meteorologiska Sällskap (SMS) är 
huvudman för den Vetenskapliga Panelen 
(VP). SMS upprättar och beslutar om VP:s 
mandat och eventuella upplösning. SMS 
Styrelse beslutar om VP:s medlemmar. 
 
UTFORMNING OCH ARBETSSÄTT 
Den Vetenskapliga Panelen (VP) består av en 
liten grupp särskilt inbjudna kvalificerade 
och seniora forskare verksamma i Sverige 
som också åtnjuter högt förtroende bland 
kollegor och utomstående. VP består av 6-8 
medlemmar som inbjuds att delta i Panelens 
arbete i sin personliga kapacitet. 
Mandatperioden är 2 år.  
 
Frågor att behandla för panelen kan uppstå 
på olika sätt. 
1. SMS Styrelse ber om uttalande från pa-
nelen 
2. Utomstående ställer en fråga till panelen 
3. Panelen själv kan ta initiativ att belysa 
viss fråga 
Panelen bör inte belastas med rena kunskaps-
frågor där korrekta svar lätt kan hittas på 
annat sätt. Panelens resurser bör ägnas åt mer 
komplexa frågor, kontroversiella frågor eller 
frågor med stor relevans för samhällsdebat-
ten där en vetenskaplig belysning kan vara 
klargörande.  
 
Panelen svarar helt självt för sina uttalanden. 
Vid uttalanden från Panelen tillskrivs uttal-
andet hela panelen kollektivt, inte enskilda 
medlemmar. Det betyder att i fall panelen 
inte kan enas om ett samlat uttalande görs 
inget uttalande. 

 
En sammankallande för panelen utses av 
panelens medlemmar internt med uppgift att 
kalla panelen till sammanträden och diskus-
sioner. De flesta möten avses äga rum per 
Skype, Facetime eller annat elektroniskt 
medium men fysiska möten kan också bli 
aktuella. Panelen kan också konsultera 
utomstående forskare i specifika frågor där 
panelen känner att man inte fullt ut behärskar 
frågan inom ramen för panelens egen kom-
petens. Utbyte av texter sker via e-mail. 
Utkast och slutliga texter bör lagras i SMS 
Google Drive-mapp. Medlemmarna får full 
tillgång till SMS Google Drive. Uttalanden 
bör inte överskrida 1 ½ A4 sida. 
 
För varje fråga utser panelen en talesperson 
som kommunicerar uttalandet till SMS och 
till omvärlden via en delningslista som bl.a. 
innehåller mediakontakter. Avsikten är att 
sprida panelens uttalanden så effektivt och 
brett som möjligt. Talespersonen svarar 
sedan för uppföljande kontakter med media 
och andra. 
 
SMS publicerar också panelens uttalanden i 
Polarfront. Uttalanden kan också återpubli-
ceras eller spridas på nätet under förutsätt-
ning att avsändarna refererar till SMS Veten-
skapliga Panel. 
 
ÅTERKOPPLING 
En första utvärdering av VP:s funktion och 
genomslag görs i samband med den första 
mandatperiodens slut. VP utvärderas fort-
sättningsvis periodiskt och beslut fattas om 
fortsättning eller förändrade ToR. 
 
START 
Panelens arbete startar så fort dess medlem-
mar är utsedda. 
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NOTISER  

 
 

Väder och klimat  
 

1. SMHI presenterar nya filmer om klimat-
scenarier och klimatanpassning 
Vill du ha en överblick över klimatets utveck-
ling, hur man hittar klimatinformation och hur 
man kan arbeta med klimatanpassning? Nu 
finns sex nya filmer där experter från SMHI 
förklarar. 
Det finns idag ett stort utbud av information 
och data för hur vårt klimat förändras och vilka 
effekter det kan ge i framtiden. En samling 
med korta filmer, 5 – 10 minuter långa, ger en 
sammanfattande grundkurs för att hitta kli-
matinformation och för att arbeta vidare. Fil-
merna kan ses i följd eller var och en för sig. 
(Länk: 
http://www.smhi.se/nyhetsarkiv/nya-kortfil-
mer-om-klimat-och-klimatanpassning-
1.109638) 
 
2. Klimatscenarier för Arktis 
Sedan en tid tillbaka finns SMHIs klimat-
scenarier för Arktis. Klimatscenarierna är 
gjorda inom ramen för Cordex, som syftar till 
att ge högupplösta scenarier för alla jordens 
landområden. CORDEX-scenarierna kan an-
vändas för vidare forskning om klimateffekter 
och anpassning i Arktis. 
– Med våra scenarier har vi en första ansats till 
att på ett systematiskt sätt tillgängliggöra re-
gionala klimatscenarier för Arktis och det be-
hövs fler scenarier för att kunna ge en bättre 
bild av framtida förändringar, säger Erik 
Kjellström. 
(Länk:  
http://www.smhi.se/klimat/framtidens-kli-
mat/klimatscenarier?area=arctic&var=t&sc=rc
p85&seas=ar&dnr=0&sp=sv&sx=0&sy=0#are
a=arctic&dnr=0&sc=rcp85&seas=ar&var=t) 
 
 

3. Rekordlåg isutbredning både i Arktis och 
Antarktis 
Under isminimum i september 2016 låg isut-
bredningen lite över rekordåret 2012, men den 
ovanligt varma hösten på de allra nordligaste 
breddgraderna har gjort att utbredningen för 
november-december är rekordlåg. Att även 
Antarktis, för ovanlighetens skull, visar på re-
kordlåg utbredning är också intressant även om 
det inte är direkt länkat till utbredningen i 
Arktis. 
http://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-
interactive-sea-ice-graph/ 
 
4. Nytt svenskt rekord för högt lufttryck i 
oktober.  
Sveg hade 1050,7 hPa på morgonen den 5 ok 
tober. Det tidigare rekordet var 1048,6 hPa i 
Stockholm den 14 oktober 1896. Även Dan-
mark och Norge satte nya oktoberrekord vid 
detta högtrycksläge; 1045,5 hPa uppmättes vid 
Skagen Fyr i norra Danmark, och i Otta i Gud-
brandsdalen stannade barometern på 1054,3 
hPa. Som ytterligare kuriosa kan nämnas att 
svenska tryckrekordet sett över hela året ligger 
på 1063,7 hPa (januari 1907), samt att världs-
rekordet är från Sibirien på 1083,8 hPa (de-
cember 1968). 
 
5. År 2016 går mot den högsta globala me-
deltemperaturen på över 1000 år. WMO 
tidigarelägger uttalande om klimatföränd-
ringarna 
Inget verkar nu kunna stoppa år 2016 från att 
bli det varmaste året hittills jämfört med förin-
dustriell tid. Det har också lett till rekordhöga 
temperaturer i Arktis och rekordlåg återbild-
ning av havsisen i Arktis. Detta har bl.a. för-
anlett WMO att komma ut med en preliminär 
rapport om klimatets globala status redan i no-
vember. Man visar t.e.x. hur stor den förvän-
tade temperaturen blir för 2016 : 

http://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/klimatscenarier?area=arctic&var=t&sc=rcp85&seas=ar&dnr=0&sp=sv&sx=0&sy=0#area=arctic&dnr=0&sc=rcp85&seas=ar&var=t
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. 
 

6. Annorlunda “väderflygning” i Cb-moln 
Försvarsmaktens fallskärmshoppare genom-
förde ett annorlunda fallskärmshopp, väder-
mässigt, i slutet av sommaren. Den 11 augusti 
hoppade de ut väster om Karlsborg och flög i 
ett Cb-moln under ca 10 min vilket dokumen-
terades, med både film och GPS-spår. För den 
väderintresserade var det särskilt intressant då 
man fick se det inre av Cb-molnet. Uthoppet 
skedde från Hercules C-130 direkt i ymnigt 
snöfall på 4000 m, se figur 1, som pågick och 

                                                                           
avtog under flygningen ned till omkring moln-
basen på ca 1200 m då snöfallet övergick regn 
uppträdde, med inslag av hagel. Tre neder-
bördstyper dokumenterades i molnet. Turbu-
lensen upplevdes inte ansträngande, troligen på 
grund av brist på referenser i molnet men GPS-
data visar på betydlig turbulens, eller kyttighet, 
jämfört med liknande klart-väder-hopp. Ytter-
ligare utvärdering av hoppet kommer att göras. 

 
Figur 1. Två sekunder efter uthopp på 4000 m höjd från Hercules C-130 (flygplanet syns i bakgrun-
den) i Cb-moln med kraftigt snöfall (på 4000 m höjd).  

 

(länk: http://public.wmo.int/en/media/press-
release/provisional-wmo-statement-status-of-
global-climate-2016) 
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7. Ensemblesamarbete mellan SMHI 
och FM 
Försvarsmakten och SMHI har under året haft 
ett gemensamt projekt, en så kallad Särskild 
Överenskommelse, SÖK, om ensembleprogno-
ser. Projektet har haft som uppgift att under-
söka gemensamma ensembleprodukter som 
vardera vädertjänst använder och kan använda 
gemensamt för att bygga upp en metodik kring 
ensembleprognoser. Detta för att båda väder-
tjänsterna ser ensemblesystemen som en viktig 
del i dagens och morgondagens framtida vä-
derprognosproduktion. 
En del i projektet har varit att verifiera de en-
semblesystem som används - MEPS - Met-
CoOp EPS som är SMHI:s och MetNo:s en-
semblesystem med 10 medlemmar som bygger 
på Arome-modellen med 2.5 km rumslig upp-
lösning och SAF-WRF LAMEPS, som är FM:s 
ensemblesystem baserat på 21 st WRF-med-
lemmar med nedskalade GEFS-medlemmar 
med 9 km rumslig upplösning. En första veri-
fikation har gjorts av systemen och ytterligare 
skall genomföras. Den andra delen av projektet 
är att undersöka vilka ensembleprodukter pro-
duktionsenheterna önskar sig. Dessa två delar 
kommer sedan att ligga till grund för att ta 
fram gemensamma produkter och metodik ut-
ifrån de ensemblesystem som används. För-
hoppningsvis kommer detta att medföra att en-
sembleprognoser blir en naturlig del i väder-
produktionen som underlag och slutprodukt. 
 
Världen  
1. Climate and Clean Air Coalition  (CCAC) 
CCACs arbetsgrupp möttes i Paris 19-23 sep-
tember för att förbereda ett ministermöte vid 
COP22 i Marrakech. Man följde också upp en 
rad projekt för att minska utsläpp av kortlivade 
klimatpåverkande luftföroreningar (SLCP) från 
oljeutvinning, jordbruk, diesel, spisar och ka-
miner för matlagning och uppvärmning, samt 
från användning av HFCs. SMHI och ICCI 
(International Cryosphere Climate Intiative) 
samarbetar med bl.a. Chile om att minska ut-
släpp av partiklar och Black Carbon från ved-
eldning. CCAC diskuterar också ett nytt mål 
för klimatpolitiken, ett mål om att minska kli-
matförändringarna också på kort sikt genom att 
minska utsläpp av SLCP och inte bara de lång-
siktiga klimatförändringarna.  
(länk: http://www.ccacoalition.org/en) 

 
2. WMO inför ny molntyp - Asperitas 
Molntypen Asperitas införs i 2017 års utgåva 
av International Cloud Atlas. Detta är det för-
sta "nya" moln som identifierats sedan 1951 då 
Cirrus Intortus klassificerades som egen 
molntyp. 
http://www.citylab.com/weather/2015/08/be-a-
weather-hero-by-photographing-the-worlds-
newest-cloud/402214/  

 
 
3. Väderprognoser på upp till ett år - 
ECMWF presenterar sin nya 10-årsstrategi 
Chefen för ECMWFs Forskningsavdelning, 
Erland Källén, presenterade vid det 30de Nor-
diska Meteorologmötet utdrag ur ECMWFs 
strategi för perioden 2016-2025. Sommarnum-
ret av ECMWF Newsletter innehåller en längre 
intervju med Erland Källén. Strategin innehål-
ler viktiga mål: 
- Forskning för att få prognoser för upp till ett 
år och en väsentlig förbättring av månadsprog-
noserna för Europa. 
- Gå från en veckas användbara ensembleprog-
noser till två veckor, storskaliga system och 
övergångar från en strömningstyp till en annan 
4 veckor i förväg och anomalier globalt upp till 
ett år i förväg. 
(länk: 
http://www.ecmwf.int/sites/default/files/elibrar
y/2016/16523-newsletter-no148-summer-
2016.pdf) 
 

http://www.ecmwf.int/sites/default/files/elibrary/2016/16523-newsletter-no148-summer-2016.pdf
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4. Ny global prognossida på nätet 
Bakom den nya hemsidan ligger ett tjeckisk fö-
retag InMeteo. Man presenterar tre modeller 
(bl.a. GFS). Layoutmässigt väldigt snygg och 
lätthanterad. Zoomar över hela världen. Ger både 
känsla för storskaliga system samtidigt som det 
är lätt att se de parametrar man är intresserad av i 
sitt specifika område. Speciellt funktionen att 
hovra muspekaren över kartan och se exakt värde 
för platsen kan nämnas till fördelarna med si-
dan. www.ventusky.com  
 

5. GOES-R Uppskjuten 
GOES-R, USA:s och NOAA:s senaste geosta-
tionära vädersatellit, sköts upp den 19 november. 
Satelliten är den första i en serie av fyra geosta-
tionära satelliter (GOES-R/S/T/U) av nästa gene-
ration som skall finnas fram till 2036. 
I likhet med METEOSAT Second Generation, 
MSG- satelliterna, är GOES-R förbättringar, och 
kanske ännu bättre än METEOSAT:s.  
GOES-R satelliten kommer att ha ett flertal sen-
sorer för övervakning av både atmosfären, rymd-
väder och solen. Den huvudsakliga sensorn för 
atmosfären är Advanced Baseline Imager, ABI, 
som har 16 kanaler jämfört med de fem som nu-
varande GOES-satelliter har (MSG har sin 
SEVIRI-sensorn med 12 kanaler).  
GEOS-R kommer att ge satellitbilder över hela 
disken var 15 min med upplösning på 0,5-2 km. 
Över USA (CON(tinental)US) kommer bilder att 
fås var 5 min och en mesoskalig satellitbild 
kommer att kunna fås var 30 s över ett 
1000x1000 km område. Ytterligare sensorer för 

atmosfären finns med, bla. för första gången 
finns en blixtsensor med på en geostationär sa-
tellit, GLM - Geostationary Lightning Mapper 
som skall ge blixtinformation i realtid med 10 km 
upplösning. 
GOES-R kommer också att kallas för GOES-16. 
Mer information finns på http://www.goes-r.gov  
 

Person och Organisation 

1. Ny chef på SMHI Stockholm 
Michael Hansson tillträdde 1 oktober 2016 som 
chef för SMHI Stockholm (Upplands-Väsby) 
efter Anna-Karin Åqvist som gått till Försvarets 
Materielverk.  
 

2. Nya chefer på METOCC 
Inom FM vädertjänsts produktion har chefsbyte 
skett på METOCC. Produktionsavdelningen har 
fått ny tjf C METOCC Prod i och med att Jens 
Alm, tillika Stf C METOCC, hoppar in efter att 
Michael Hansson lämnat för SMHI Stockholm. 
Stf C METOCC Prod är Johan Moilanen. Jens 
Alm är tillfällig tills nästa höst 2017 då Jonas 
Lilja planeras bli C METOCC Prod. 
 

3. Danska Meteorologiska Institutet säger upp 
meteorologer 
Enligt en källa har Danska Meteorologiska In-
stitutet sagt upp 18 meteorologer. Anledningen 
skulle vara nedgång i den sjöfartsrelaterade verk-
samheten. 

.

 

Väderbloggar eller -poddar eftersökes 
Bloggar finns det massor av på nätet och Polarfrontsredaktionen skulle här vilja ha hjälp med tips 
från er läsare på vilka väderbloggar eller -poddar ni följer. Hör gärna av er till redaktionen med era 
tips! Vi avser att återkomma med en sammanställning av era tip i senare nummer av Polarfront. 
 

Aktuella Tips 
 
Redaktionens tips just nu är Judah Cohens, från AER - Atmospheric and Environmental Research, 
blogg om arktiska oscillationen - Polar Vortex analysis and forecasting, som finns på 
https://www.aer.com/science-research/climate-weather/arctic-oscillation. Är du intresserad av 
säsongsprognoser och en del dynamisk meteorologi är detta bloggen för dig. Här skriver Dr Cohen 
om läget på den arktiska virveln i stratosfären, det sibiriska snötäcket och hur detta kan påverka 
säsongsprognosen. Han uppdaterar bloggen varje vecka och bloggen är genomarbetat och kan 
rekommenderas varmt. Dr Cohen har också twitterkonto - www.twitter.com/judah47 som 
uppdateras frekvent. 

Som sagt, hör gärna av er med era tips på vädret, på nätet, bloggar, twitter, instagram m.m. Skicka 
tips till Andreas Grantinger, andreas.grantinger@gmail.com 
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Tor Bergerons tid i Sovjetunionen under Stalintiden (III) 
Anders Persson, tidigare meteorolog på SMHI och ECMWF 

 
Den 1 november 1932 lämnade Tor Berge-
ron Sovjetunionen tillsammans med sin nya 
hustru Vera och hennes son Nicolai (senare 
Nils) från ett tidigare äktenskap1. Resan gick 
via Leningrad (nuv. St Petersburg) till 
Helsingfors. Där blev Vera liggande sjuk ett 
par veckor innan de med färja och tåg kunde 
fortsätta till Oslo, där Tor hade sin bostad 
och anställning vid Meteorologisk Institutt. 
Några år senare flyttade de till Stockholm 
och Tor började arbeta på SMHI. 

När jag våren 1974 hade förmånen att (på 
tjänstetid) hälsa på Tor Bergeron i Uppsala 
frågade jag honom bla. om tiden i Moskva. 
Men han ville inte prata om det. När jag in-
för den här artikelserien nämnde om saken 
för Nils Bergeron berättade han att styrfa-
dern också gentemot honom hade varit för-
tegen om moskvaåren. Detsamma säger hans 
fd medarbetare Bengt Dahlström. Den tolk-
ning som mest naturligt erbjuder sig är att 
tiden däröver i Stalins Sovjetunion hade va-
rit full av obehagliga upplevelser. 

Men som den lite "motvalls gubbe" jag är 
vill jag prova lödigheten i en annan förklar-
ing: att tiden i Moskva för Tor hade varit 
trevlig och stimulerande. 

Den hade varit stimulerande därför att Tor 
omgavs med ett 40-tal ledande meteorologer 
från olika delar av det jättelika Sovjetimpe-
riet som delade hans intressen och var ivriga 
att höra honom föreläsa. De hade inte några 
märkvärdiga materiella resurser, men de var 
besjälade av uppgiften att utveckla och för-
bättra den sovjetiska vädertjänsten. Till skill-
nad från första perioden, var kurserna nu 
mer praktiskt inriktade med omfattande öv-
ningar i synoptisk kartanalys.  

                                                            
1 Ang. den apokryfiska historien i del II: under en 
fikapaus med Ann-Sofi Smedman berättade hon en annan 
version. Tor Bergerons dåvarande första hustru hade 
hittat en lapp med namnet "Vera". När hon undrat vem 
det var hade Tor svarat: "Min blivande hustru." Den 
historien är rimlig och den tror jag på. Den bör ha 
inträffat 1931, mellan Tors båda sejourer i Moskva. 

Tors föreläsningar, som, liksom 1930, hölls 
på tyska, kunde sträcka sig långt efter kon-
torstid. Han började gärna med en historisk 
tillbakablick på den synoptiska meteorolo-
gins historia vilken sedan logiskt ledde fram 
till Bergenskolan. Sedan följde fullt med 
"case studies", enskilda intressanta vädersi-
tuationer eleverna fick analysera och disku-
tera. Man formulerade också prognoser och 
såg sedan vad som hände. 

Det är allmänt omvittnat, både före och efter 
åren i Moskva, att Tor var en pedantisk lä-
rare. Analysstegen präntades noga in i ele-
vernas medvetande och varje avsteg kritise-
rades. Tor hade också bestämda åsikter om 
hur väderprognoser skulle formuleras.  

Vintern 1932 i Moskva var mild fram till de 
första dagarna av februari, varefter följde 
kalla och milda perioder med en ordentlig 
snöstorm kring den 10 mars2. När den varma 
årstiden kom begav sig Tor och hans kurs-
deltagare till Pjatigorski i Stavropolregionen 
i Kaukasus, mest berömt för sina (påstått) 
hälsosamma svavelkällor och vackra berg-
landskap (ortens namn betyder ungefär De 
Fem Bergen) men Stavropol är i våra dagar 
också berömt för att Michael Gorbatjov 
växte upp där. 

Tor och hans sovjetiska kollegor tillbringade 
tiden med att studera bergens påverkan på 
molnbildningen, och hur molnen relaterade 
till den aktuella vädersituationen. Det var 
kanske här i Kaukasus som hans intresse för 
mikrometeorologi grundlades. Hemma i 
Sverige skulle han sedan i sin sommarstuga i 
Ånn i Jämtland, 30 km från norska gränsen, 
fortsätta att observera fjällväder i detalj3. 

                                                            
2 Mina ryska kollegor i St Petersburg har sagt att de 
föredrar de kalla vintrarna i Moskva eftersom de är 
torrare än det otäckt dimmigt "maritima" vinterklimat de 
måste uthärda i kuststaden vid Finska viken. 
3 Han hävdade på senare år att alla meteorologer borde 
tillbringa en längre tid i fjällen och observera vädret. 
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Mellan förläsningarna var han och Vera sys-
selsatta med att översätta och överföra hans 
tyska förläsningsanteckningar till ryska som 
underlag för tre böcker  Трехмерно-
свяэный синоптический анализ I-II och 
Лекции оъ оълаках и практическом 
анализе карты ("Tre-dimensionell 
kombinerad synoptisk analys I-II" och 
"Föreläsningar om moln och praktisk väder-
analys")4 

En av hans närmaste vänner och kollegor, 
Sergei Petrovich5 Chromow arbetade samti-
digt på en bok i synoptisk meteorologi under 
stor påverkan av Tor Bergerons material. 
Också den publicerades 1934 och kom i en 
ny reviderad upplaga 1937. Från ryskt håll 
har jag hört påståendet att, vad som på eng-
elska ofta kallas "the Norwegian School", är 
lika mycket "rysk" som "norsk". Först var 
jag benägan att avfärda detta som storrysk 
chauvinism, men tillkomsten av Chromows 
bok gör det hela begripligt. "Bergenskolan" 
hade fram till 2:a världskriget avsatt en mas-
sa tidskriftsartiklar, men ingen bok som 
presenterade de praktiska principerna. Det 
var just det som Chromow gjorde och hans 
bok blev senare, med Bergerons hjälp, vida-
rebearbetad och översatt till tyska "Ein-
führung in die synoptische Wetteranalyse" 
(1940) av de tjecko-slovakiska meteorolo-
gerna Gustav Swoboda (1893-1956) och 
Mikuláš Konček (1900-82). 

Men hade Tor Bergeron verkligen en trevlig 
tid i Moskva? Även om han som sovjetiska 
statens tjänst förmodligen åtnjöt vissa privi-
legier var levnadsstandarden givetvis under 
den skandinaviska. Men detta hindrade ju 
inte att han trivdes i sina kollegors glada 
sällskap och Vera kunde ju fungera som en 
länk när Tors elementära ryska inte räckte 
till. 

                                                            
4 Del I (110 sidor) handlade om hur luftmassor och 
fronter bildas, del II (192 sidor) om dessa fronters fysik 
och störningar. När böckerna kom ut sommaren 1935 
skickade Bergeron exemplar till sina vänner, bla C-G 
Rossby i USA, "vänskapsfullt från förf." som det står på 
ett av exemplar jag fick av George Platzman 1997. 
5 Chromows far hette Petrov. Eftersom Tors far hette 
Armand kallades han ofta Tor Armandovitch. 

Men var det inte hemska tider med förtryck 
och utrensningar? Givetvis var det en kom-
munistisk diktatur, de kunde ju Vera om 
ingen annan vittna om. Och den hårdnade 
under 30-talet. Men Bergerons hade tur. 
Följderna av tvångskollektiviseringen och 
missväxten sommaren 1932 hade just börjat 
ge sig till känna i Moskva när familjen läm-
nade landet.  

Bara en vecka senare sköt sig Stalins hustru 
Nadezhda Alliluyeva (Svetlana moder) del-
vis i protest emot sin makes hårda regim. 
Senare under vintern 1932-33 började parti-
utrensningarna, men de verkliga skräckåren 
kom först efter 1934 och terroristmordet på 
Stalins favorit, Leningrads partichef Kirov. 

Men om detta visste inte den stora samling 
släktingar, vänner och kollegor som följde 
Tor, Vera och Nils till Leningradstationen 
den 1 november 1932. Om jag känner rys-
sarna rätt måste stämningen ha varit glad och 
uppsluppen. Jag tror att Tor lämnade 
Moskva med varma känslor. 

Dessa förbyttes under de kommande åren till 
bitterhet när det blev känt att flera av deras 
vänner, bla. Veras förre make, gått under i 
Sibirien eller i hemliga polisens fängelser.  

Men Tor Bergeron verkar ha bevarat goda 
relationer med den sovjetiska meteorolo-
giska samfälligheten. Vid sin 75-årsdag 
1966 hyllades han (av Chromow) i en sovje-
tisk meteorologisk tidskrift och 1968 togs 
detta foto av Norman Phillips vid en meteo-
rologisk konferens i Moskva. 

 
Det finns säkert mycket mer att finna ut om 
Tor Bergerons "ryska period", men detta kan 
tjäna som en introduktion för vidare studier. 
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Expeditionsmeteorolog under “Arctic Ocean 2016” 
Nicke Juuso, Försvarsmakten 

 

Inledning 
Under hösten 2015 fick jag reda på att Polarforskningssekretariatet behövde utöka sin intressepool 
med intresserade och lämpliga meteorologer för att kunna tjänstgöra i samband med deras Polarexpe-
ditioner. Jag behövde ingen betänketid då frågan kom till mig då det under en lång tid varit en dröm 
för mig att följa med på en sådan expedition till Arktis. Det här är min berättelse om äventyret jag fick 
uppleva under augusti och september 2016. 

 
Resan 

 
Bild 1. Packad utrustning på morgonen den 6 augusti.  
Foto Nicke Juuso 
 
Klockan 10:40 lördagen den 6 augusti rullade 
taxin in framför mitt hus i Södra Sunderbyn 
utanför Luleå. Jag hade då väntat i några må-
nader på att få att åka iväg som expeditions-
meteorolog på den av Kanada finansierade ex-
peditionen “Arctic Ocean 2016”. Expeditio-
nens huvudsyfte var att kartlägga havsbotten i 
och omkring den geografiska Nordpolen och 
ner på den kanadensiska sidan av Arktis. I det 
området är isförhållandena ofta besvärliga och 
Kanada hade bett Sverige och Polarforsknings-
sekretariatet om hjälp att ha Oden som följe-
fartyg under färden. Min roll ombord skulle 
vara att stötta framförallt helikopteroperation-
erna med flygvädertjänst men även att sköta en 
enklare form av flygledning och flyguppfölj-
ning ombord i samband med flygföretagen. 

  Utöver detta så skulle jag hjälpa fartygs-
besättningen med kapten Erik Andersson i 
spetsen med relevant väderdata i form av 
både observationer men framförallt att tolka 
tillgängliga väderprognoser samt stötta fors-
karna med relevant och anpassad väderin-
formation för deras behov. 

Efter en lång flygresa runt hela Skandinavien 
från Luleå via Arlanda, Oslo, Tromsö till 
Longyearbyen (Svalbard) så bordade vi Oden 
på kvällen. Redan på morgonen efter så bör-
jade vi förbereda inför att forskarna skulle 
komma ombord två dygn senare. Mina 
arbetsuppgifter under de inledande dygnen 
spände sig från att sätta upp mina egna sy-
stem och se till så att väderdata började rulla 
in till att hjälpa till där man kunde. Bland an-
nat så var jag med och spolade om wire som 
användes för att ta vattenprover ned till 5000 

meters djup. 
 
Under de dygn vi låg på redden i Adventsfjor-
den utanför Longyearbyen hade vi besök av 
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre 
utbildning och forskning, som följde oss under 
det inledande dygnet upp mot vårt 
operationsområde. I det sällskapet så ingick 
det, förutom hennes egen närmaste personal, 
reportrar från Aftonbladet som rapporterade 
från hennes besök 
(http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2330
5364.ab). De har även en mer djuplodande 
artikel i ”Aftonbladet Plus” (betaltjänst). Jag 
blev även intervjuad i P1 morgon 
(http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?progr
amid=1650&artikel=6490408) direkt från 
bryggan på Oden. Jag upplevde att det var 
stort medialt intresse innan avfärd för vår ex-
pedition och jag blev intervjuad även på hem-
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maplan innan avfärd både i tidningar, lokal 
webb-tv samt lokalradion. 
 
Tisdagen den 9 augusti hissade vi ankar och 
började stäva norrut upp mot den Arktiska 
Oceanen. Det var med en härlig känsla i krop-
pen vi lämnade Longyearbyen och Advents-
fjorden bakom oss och gled ut i Isfjordens 
mörkblåa vatten. Sex veckor i Arktis skrämde 
inte alls utan jag kände redan då att detta 
skulle bli ett äventyr jag skulle minnas hela 
livet. Jag kan så här efteråt konstatera att jag 
fick rätt i mina föraningar. 

 
 
Efter ungefär ett dygn på öppet hav från Sval-
bard så nådde vi iskanten tidigt på morgonen 
den 10 augusti. Jag vaknade tidigt och begav 
mig direkt upp till bryggan där jag och Ivan 
(en av styrmännen) var i princip ensamma på 
bryggan gled in i ismassorna till tonerna av 
AC/DC. Det var en närmast religiös upple-
velse att i dis och dimma se hur isen tätnade 
alltmer ju längre norrut vi kom. Vi hade även 
turen den morgonen att få se expeditionens 
enda Polarräv som pilade över isflaken. De 
lever ett liv i skuggan av Arktis konung, is-
björnen, och följer i dess spår för att kunna få 

ta del av de matrester som blir över efter dessa. 
Dagen efter fick vi se den första isbjörnen och 
det var de enskilt de största händelserna om-
bord när vi fick syn på dessa fantastiska djur. 
Majestätiskt lunkade den stora hannen iväg när 
han blev varse vår närvaro. 
 
Jag fick känslan av att han inte blev rädd utan 
hade mer ett förhållningssätt till oss av respekt 
och förundran (utan att försöka sönderanaly-
sera vad en isbjörn eventuellt har för känslor 
och tankar). Han gjorde en lov och stannade 
sedan på behörigt avstånd för att se vad vi var 

för något. Isbjörnar har ju inga 
naturliga fiender och jag tyckte det 
märktes på deras beteende där de 
ofta stannade upp bara en bit bort 
från fartyget och observerade oss där 
vi gled förbi. De har ett enormt lukt-
sinne och allt som luktar annorlunda 
ska undersökas. Historier gick om 
att isbjörnar kom på allt som luk-
tade, även bensindoft var tvunget att 
undersökas.  
 
Under de följande veckorna så levde 
jag under ett strikt schema med upp-
stigning klockan 05:20, påklädning 
och uppvaknande till 05:40, väder-
observation på “Monkey Island” 
06:00 dvs taket på bryggan där bland 
annat all väderobservationsutrust-
ning fanns, sedan förberedelser med 
att tolka de väderprognoser som jag 
fick tillskickat mig från SMHI via 
mail samt att koppla ihop dessa med 
de satellitbilder som fanns tillgäng-

liga. Klockan 0700 så deltog jag på Plan-of-
the-Day” POD med en vädergenomgång där 
kapten och forskningsansvariga deltog, efter 
det fortsatte jobbet ofta med att diskutera vä-
derförutsättningarna tillsammans med heli-
kopterpiloten Ted. Efter det ned och äta en 
stadig frukost vid 07:45 för att sedan ha väder-
genomgång med hela forskningsgänget 
klockan 08:15. Jag har varit på insats med För-
svarsmakten i Afghanistan som meteorolog på 
en helikopterenhet och arbetsrutinerna som 
fungerade där fungerade mycket bra även här. 
 

Bild 2. Vi lämnade Svalbard och Adventsfjorden den 9 augusti.  
Foto Nicke Juuso 
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Bild 3. Högtidsstunderna under Arctic Ocean 2016 var när vi fick se isbjörnar. Ingen enskild händelse rönte så stor uppmärksamhet 
som dessa tillfällen. Foto Lars Lehnert 

 
 
Bild 4. Den färdväg som Oden gjorde under Arctic Ocean 2016. Följ den svarta linjen från Longyearbyen, Svalbard via Nordpolen. 
. 
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Bild 5. Den 21 augusti så nådde expeditionen Arctic Ocean 2016 Nordpolen. Jag står längst ut till höger. Foto Lars Lehnert 
 
Den 21 augusti nådde vi Nordpolen och det 
var givetvis en mycket speciell känsla att stå 
på toppen av Jordklotet. På nåt sätt kändes det 
som en milstolpe i mitt liv och jag blev lite 
känslosam när vi var där uppe, så långt norrut 
man kan komma. Här stod jag, en kille/gubbe 
från Vidsel - Norrbotten, på Nordpolen. Visst 
jag hade åkt fint och bekvämt fartyg hela vä-
gen och det hade absolut inte varit några um-
bäranden att tala om. Men ändå, overkligt. 
 
Vädret 
Att beskriva väderläget under expeditionen 
Arctic Ocean 2016 (AO16) är svårt men jag 
kan väl utan att överdriva säga att det var 
mycket mer varierande vädersituation än jag 
kunnat föreställa mig före expeditionen. Enligt 
de beskrivningar jag fått före resan så var det 
oftast högtrycksbetonat läge med svaga vindar, 
dis, dimma och låga moln. Vädret under AO16 
dominerades dock av ett djupt lågtryck som 
cirkulerade i området runt Nordpolen vilket 
gjorde att vi hade ett antal omfattande distinkta 
frontområden som passerade med nederbörd 
samt att det ofta var relativt höga vindhastig-
heter. Vinden var dock laminär, dvs stadig i 
riktning och hastighet, och ofta i spannet mel-
lan 9 och 12 m/s. Typiska siktvärden låg nor-
malt mellan 2 till 10 km i dis med inslag av 
lätt snöfall och molnbaser mellan 200 och 400 

fot. Temperaturen över isen varierade normalt 
mellan -1 och -5 grader och vid några tillfällen 
ned mot -10 grader. Vi hade meteorologisk 
storm vid två (eventuellt tre) tillfällen under 
expeditionen. Den 28 augusti så mätte vi me-
delvindhastigheter upp emot 25 m/s (30 meters 
höjd) under några timmar samt att vi under 
hemresan 18 september åkte igenom ett 
mycket djupt lågtrycksområde med medel-
vindhastigheter upp emot 28 m/s och våghöj-
der mellan 5 och 8 meter. Vi hade spray som 
slog över bryggan på Oden 30 meter upp och 
det var en besvärlig överfart.  
 

Vädertjänst (Analys-Prognos-
Delgivning-Uppföljning APDU) 
Analys 
Analyserna baserades på framförallt mina egna 
observationer uppe på ”Monkey Island” där 
jag som första åtgärd på morgonen efter att ha 
kontrollerat att alla system fungerade tog en 
sväng för att bedöma sikt, eventuell isbildning, 
molnslag och nederbörd. Ombord hade vi ett 
Dartcom-system (satellitmottagnings- och sa-
tellitbildsbehandlingssystem) som jag också 
använde mig av under analysfasen i arbetet. 
Man blev bortskämd med att ha full täckning 
av högupplösta polära satellitbilder. Under 
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större delen av expeditionen fungerade satel-
litbilder med kanalkombinationen 1-2-4 
mycket bra då vi hade dagsljus mer eller 

mindre hela tiden. Det var bara sista veckan 
när det började bli mörkt som jag gick över 
och tittade på IR-bilder (kanal 3-4-5). 

 

 
 
Bild 6. Min arbetsplats på Oden under Arctic Ocean 2016. Till vänster skymtar flygledningspanelen med tre olika radiosystem. Jag 
gjorde som “hemma” på F 21 och hängde upp kartor och jämförde olika modellkörningar. Foto: Runa Skarbø. 
 

Prognos 
Mina väderprognoser baserades först och 
främst på mina observationer och enkla linjära 
beräkningar på de satellitbilder jag hade till-
gång till. Efter en tid in i expeditionen så lyck-
ades jag få automatgenererade satellit-loopar 
som jag kunde titta på. Att få dessa var ett rik-
tigt lyft och höjde kvalitén på prognoserna re-
jält. Jag mätte helt enkelt rörelse i satellitbil-
derna för att få en känsla när och om det kunde 
bli ett väderomslag. Detta kunde man se an-
tingen på hur molnkanter förflyttade sig 
och/eller att molnens struktur förändrades. Gi-
vetvis var det svårt eller omöjligt att säga med 
någon större precision vilket väder som var på 
väg in då jag saknade markobservationer och 
radar. Men bara att kunna säga att väderläget 
skulle förändras vid en viss tidpunkt var en bra 
information som man kunde ta hänsyn till vid 
planering av helikopteroperationerna. För 
prognoser på lite längre skala över ca 6 timmar 
så gick jag över på det material som SMHI 

skickade till mig beroende på väderläge. Kar-
torna var ett ovärderligt stöd och höll mycket 
bra kvalité. Framförallt vindriktning var 
mycket väl beskriven i ECMWF medan den 
systematiskt underskattade vindhastigheterna. 
Dock sitter sensorerna på Oden något för högt 
(ca 30 meter) för att göra någon kvalitativ ut-
värdering. Jag hanterade dock detta genom att 
mäta isobaravstånd på väderkartorna och jäm-
förde det med verklig vind och därmed få ett 
bra mått på de prognostiserade vindhastighe-
terna. Efter några olika mätningar där jag jäm-
förde uppmätt vindstyrka med de prognostise-
rade isobarfälten fick jag ett mycket bra verk-
tyg för att ge korrekta vindhastigheter. Under 
expeditionen hade jag med mig en ny produkt 
med integrerat molnvatten i ECMWF:s tio 
lägsta nivåer (upp till ca 240 meters höjd). Den 
fungerade periodvis mycket väl och jag tyckte 
att den gav ett stöd i prognosarbetet. Metoden 
var Esbjörn Olssons idé för att försöka hantera 
att modellen gärna överdriver atmosfärens 
fuktinnehåll i de lägsta nivåerna. Jag upplevde 
dock att i slutet av expeditionen (sista veckan), 
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med en fetch söderifrån från öppet hav in över 
isen, så överdrev även detta modellutsnitt 
fuktinnehållet och ville bilda låga moln där 
inga fanns. ”Frontkartorna” (850 hPa) gav 
också värdefull information (varm- resp. kall-

luftsadvektion, fronter mm) och genom att 
kombinera informationen i de tre kartutsnitten 
så kunde jag bilda mig en god uppfattning av 
väderläget. 

 
Bild 7. Exempel på de modelldata som SMHI skickade mig kontinuerligt under expedtionen via mail. Till vänster 
“grundkartan” med isobarer, 10-meters vindflaggor, färgade vindfält samt klassad nederbörd. I mitten “front-
kartan” i 850 hPa nivå med vind, temperatur, isohypser samt relativ fuktighet. Till höger den nya “dimkartan” med 
integrerat molnvatten i ECMWF:s 10 lägsta modellnivåer. 
 
Delgivning 
Delgivning av väderprognos (briefing) skedde 
vid två tillfällen på morgonen som jag nämnde 
tidigare. Det första mötet, Plan of the Day 
(POD) var i närvaro av kapten, forskningsle-
darna samt projektansvariga från Polarforsk-
ningssekretariatet. Jag använde mig av Power-
point för att presentera min information vilket 
jag tyckte fungerade bra. Man kan även göra 
enklare bildbehandling av satellitbilderna di-
rekt i programmet genom att förstärka färger, 
ljus och kontrastnivåer. Allt för att göra mate-
rialet så lättillgängligt som möjligt för använ-
darna. Det material som visades på POD var 
först den aktuella flygväderobservationen som 
jag valde att delge i METREPORT format. 
Sedan visade jag bild från aktuella sensorer, 
vind, vindriktning, temperatur och tryck. Där-
efter visade jag lämplig satellitsekvens och 
kopplade ihop det med det modelläget för 
natten (00Z). Jag visade också modellens 
”dim-kartor” (integrerat CW) men ej i steg 
kortare än sex timmar. Det andra tillfället var 
Science Briefing (SB). Den genomfördes nere 
i matsalen inför forskarna som en uppstart in-
för dagen. Där kortade jag oftast ned informa-
tionen och fokuserade bara på det kommande 
dygnets väderutveckling. 

Uppföljning 
Uppföljningen skedde kontinuerligt under he-
likopteroperationerna och jag var ständigt i 
position under de uppdrag som genomfördes. 
Operationerna genomfördes ofta under be-
svärliga väderförhållanden men anpassades 
också mycket med hänsyn till rådande väder-
läge och väderprognos. I luften så utfördes en 
radiokontakt var 10:e minut för att säkerställa 
radiokontakt. Vid islandningar i samband med 
längre aktiviteter gjordes sambandskontroll var 
15:e minut enligt väl etablerade rutiner. 

Flygledningstjänst 
All kommunikation över flygradio och marin 
VHF skedde på engelska för att undvika miss-
förstånd. I inledningen provade jag och den 
norske helikopterpiloten att använda svensk-
norska med vi upplevde att missförstånden 
blev för många och gick naturligt över till eng-
elska vilket löste problemet. Jag hade ett tätt 
samarbete med piloten och det flöt på mycket 
bra. Vi följde de checklistor som fanns till-
gängliga och det kändes som att vi efter ett par 
dagar hade mycket väl fungerande rutiner. 
Jag hade förmånen att kunna följa med och 
flyga vid ett tillfälle och det var mycket nyttigt 
att se flygningen ur pilotens perspektiv. 
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Bild 8. De riktigt klara och fina dagarna var undantagsfall men ack så efterlängtade. Här lyfter Ted Juliusen från 
isen med sin AS 350 B1 Eurocopter SE-JFK från Kallax Flyg. Helikopteroperationerna var ett stort och stående 
inslag under hela expeditionen. Personaltransport (mellan fartyg och ned på isen), materialtransport, isspaning, 
sonarutplacering, hänglast var de uppdragstyper som genomfördes. Foto: Runa Skarbø 
 

Slutord 
 
Arctic Ocean 2016 är ett minne och ett äventyr 
för livet som jag alltid kommer bära med mig. 
Alla dessa underbara begåvade människor från 
jordens alla hörn jag lärde känna, den sagolika 

arktiska miljön, känslan av att deltaga i något 
stort och viktigt är alla ingredienser till att jag 
nu med någon månads perspektiv redan längtar 
tillbaka. 
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Bild 9. Den officiella bilden på Nordpolen. Att jag bar gevär var för att jag förutom meteorolog och flygledare 
tjänstgjorde som isbjörnsvakt under flygfria dagar. Vid all aktivitet ute på isen var det någon som hade ansvaret för 
att hålla vakt mot isbjörn. Foto Åsa Lindgren 




