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Ordföranden har ordet 
Hej alla medlemmar! 
Så här, just när sommaren klappar på dör-
ren är det dags för ett nytt nummer av 
Polarfront!  

Jag möter ofta, på min arbetsplats, resone-
manget att man måste betala för bra väder i 
form av att det blir sämre än önskat vid nå-
gon period då man helst vill ha (ännu) bätt-
re väder. Ja, det skulle ju innebära att efter 
denna konstiga vinter med massvis av snö i 
fjällen och inlandet, det skulle bli massor 
av regn, och längs våra kuster skulle det bli 
mulet och ännu blåsigare än i ”vintras”. 
Kanske en bra metod att fixa lite pengar 
via annan press än Polarfront. Så här års 
brukar ju den ena spådomen efter den 
andra plockas upp och få märkligt mycket 
spaltutrymme.  

När väl man kan lösa problemen med in-
stabiliteten i långtidsprognoserna, lär det 
bli en hausse efter ledighet de perioder då 
det prognosticeras lämpligt semesterväder. 
Det kan kanske bli så att meteorologen på-
verkar den säsongsmässiga nationalekono-
min, för att inte tala om regionala ekono-
mier… 

En som ju sysslade med att hålla kontakt 
med världens styrande i långsiktiga klimat-
frågor var ju Bert Bolin. Ni har väl inte 
glömt att vi satsar på ett dedikerat minnes-
nummer av Polarfront om honom? Och ni 
har väl inte heller glömt att vi inbjöd alla 
medlemmar att skriva någon liten berät-
telse om något läge när man träffat Bert, 
eller arbetat ihop med honom. Eller har 
man kanske fått något bestående intryck av 
någon av hans böcker? Vi är ju många som 
haft Bert som lärare på universitetet. Är det 
kanske någon lektion som lämnat något 
bestående intryck? 

När jag hade Bert som lärare i atmosfärisk 
dynamik, hade hans engagemang gentemot 
den politiska världen just börjat. För oss 
studenter tog det sig mest uttryck som att 
vi fick slita på vikarierna på MISU… 

För att uttrycka sig försiktigt, har Polar-
frontsredaktionen varken behövt skaffa 
större skottkärra att köra inkommande 
brevskörd i, eller skaffa någon 360 Gb ex-
tra hårddisk för att lagra inkomna bidrag 
på. Men snälla medlemskrets: visst har väl 
åtminstone några ytterligare, som ännu inte 
hört av sig, något att berätta? Fatta pennan 
eller tangentbordet och skriv ner era min-
nen eller intryck om Bert Bolin och låt oss 
övriga medlemmar få del av det också! Det 
blir säkert någon regn- och blåstperiod i 
sommar när ni kan komma åstad och 
skriva. 

I väntan på detta, och med önskan om en 
skön och avkopplande sommar, fram till 
nästa Polarfrontsnummer.  
Ha det bra, alla! 
Peter 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

Redaktörens spalt 
 
Ärade läsare! 
 
Äntligen, i skrivande stund, har regnet 
kommit till stockholmsområdet! Tänk att 
man aldrig ska vara nöjd! Nåja, sommar-
vädret har varit mycket njutbart hittills och 
vad jag menar är att det är svårt att sitta vid 
en dator och editera Polarfront i sådant 
väder. 
Denna gång är det många som på egen 
begäran får njuta av Polarfront endast via 
webben. Som belöning har dessa lägre 
medlemsavgift. En teknisk skillnad mellan 
PF-versionerna är färgbildernas placering. 
Även denna gång finns det ett antal intres-
santa bidrag att njuta av. Analys av Emma-
stormen 1985, referat från SMS-Syd, två 
artiklar ang historiskt väder, för att nämna 
några. Vi ser fram emot ett stort antal bi-
drag av olika slag under sommaren för att 
få ett innehållsrikt höstnummer. Se ordfö-
randens spalt här intill! (Ev bidrag på pap-
per skickas direkt till redaktören på adress: 
Ängsv 3, 19631 Kungsängen.) 
Det är inte så mycket att tillägga nu, utan 
trevlig läsning och trevlig sommar! 
 

Lars Bergeås
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Vädrets vikt vid krig på 1600-talet.  Del 1. 
Gustav Scheutz 

 
     Då man delar in Sveriges historia i 
epoker brukar man beteckna 1600-talet 
som stormaktstiden. Det var även de 
många krigens århundrande, då vårt folk 
förde krig i andra länder. 

   Chockdoktrinen enligt Naoimi Klein är 
inget nytt för vår egen tid. Det har oftast 
gynnat det egna landets sysselsättning och 
välfärd att starta krig på andras territorier. 
Under 30-åriga kriget nådde svenskarna 
bland annat till Prag som plundrades. 
Ända till München nådde de i maj 1632, 
och samma år stod så det för Gustav II 
Adolf så ödesdigra slaget vid Lützen den 
6:e november, som likväl svenskarna 
vann. Där spelade dimman, som kom och 
gick under dagen, en stor roll för ut-
gången. Efter ytterligare krigsår kom så 
den Westfaliska freden 1648. 

Under krigen som Sverige förde under 
andra hälften av århundradet var det i 
stället kölden som kom att få avgörande 
betydelse. Det gäller framför allt det 
dansksvenska kriget 1657-58 och det som 
brukar kallas Skånska kriget 1675-79. 

   I år minns vi, men firar inte, att det gått 
350 år sedan freden i Roskilde. Tåget över 
Bält blev den för historien mest minnes-
värda bedriften, som föregick freden den 
26:e februari 1658. Bragden gav genljud 
och väckte respekt i övriga Europa. 

   Som bakgrund till klimatförhållandena 
som bidrog till att vattnen då oftast var 
tillfrusna även i södra Skandinavien har 
jag hittat diagram i Al Gores senaste bok. 
Detta tusenårsdiagram över avvikelser från 
medeltemperaturen 1961-90 är samman-
ställt för hela norra halvklotet och bör i 
stora drag vara representativt för Skandi-
navien. Den medeltida värmeperioden 

fram till ca 1350 märks här mycket litet. 
Den efterföljande s.k. lilla istiden, ca 
1430-1850 enligt Nationalencyklopedin, är 
mer markant. Kurvan är rätt utjämnad 
fram till början av 1800-talet, därefter 
finns varje enskilt år med och ger negativa 
toppar i kurvan på nära en grad. Så har det 
förstås varit hela tiden. Studerar man se-
nare hälften av 1600-talet mer i detalj  

 

finner man toppar i kurvan på minussidan 
1650-58, samt begynnande temperaturfall 
1670-80. Förresten kan man knyta sådana 
köldtoppar även till senare års avgöranden 
i krig, framför allt Napoleons vintern 
1812-13 och Hitlers 1941-42 – båda vid 
Moskva. 

   Vintrarna var alltså speciellt kalla under 
ovannämnda krig. Det föregående svensk-
danska , populärt kallat ”Horns” 1643-45 
utkämpades huvudsakligen under som-
marhalvåret. Det var egentligen det van-
liga på den tiden, att man ordnade vinter-
kvarter åt härarna. I detta fall stannade den 
svenska vid Ystad (på dansk mark), medan 
den danska drog sig undan till Själland. 
Sedan satte man igång att kriga igen på 
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våren fram till freden i Brömsebro i au-
gusti. 

  Nu ska vi först studera något av förspelet 
till det som slutade med tåget övet Bält, 
och att Danmark förlorade en tredjedel av 
sin landyta till Sverige. Våren 1653 var 
både kall och blöt, i slutet av maj snöade 
det i Stockholm. Där på slottet satt Drott-
ning Kristina, och vädret bidrog till att 
hennes melankoli förvärrades. Hon läng-
tade söderut till ett varmare land. Beslutet 
var nog fattat efter denna långa vinter, 
men det dröjde till mitten av februari 1654 
innan hon offentliggjorde sin abdikation. I 
början av juni överlämnar hon så makten 
till sin kusin Karl Gustav, som hon trots 
tidigare påtryckningar vägrat gifta sig 
med. 

   Nu börjar krigen åter ta fart i Europa. 
Östersjön var ett strategiskt viktigt innan-
hav och efter Westfaliska freden kontrolle-
rade Sverige samtliga större hamnstäder 
utom två, Königsberg och Danzig. Ryss-
land gjorde framstötar västerut, bl.a. föll 
Smolensk i deras händer, men den tidiga 
vintern 1654 samt pesten i Moskva satte 
tillfälligt stopp. Litauen var ett stort rike 
omkring 1400, det sträckte sig från Öster-
sjön till Svarta Havet. De hade vunnit sla-
get vid Tannerberg 1410 tillsammans med 
Polen (ej att förväxla med slaget i augusti 
1914), och under Litauiska kriget 1658-83 
slöt de ett förbund med Polen mot Ryss-
land. Polska riksdagen har ju varit ökänd 
för att vara stormig och värst var det 1655, 
då det till alla andra problem kom rykten 
att Karl Gustav började skeppa över trup-
per till de svenska besittningarna i Balti-
kum för att angripa Polen. Det var huvud-
målet för honom och de samtida angrep-
pen från ryssarna mot dessa besittningar 
och även Finland väckte föga uppmärk-
samhet i det svenska högkvarteret. Men 
det gick inte som det var tänkt, och efter 
att ha vunnit tredagarsslaget i Warszawa i 

mitten av 1656 körde svenska armén fast 
Den 5:e juni 1657 förklarade Danmark 
krig mot Sverige och nu begav sig huvud-
armén iväg västerut genom Brandenburg. 
Redan den 1 juli var den på svensk mark i 
Pommern.  

  Sedan bar det av genom danska 
Schleswig och Holstein. Sommaren 1657 
blev en av de varmaste på 100 år. Torkan 
gjorde det lätt att ta sig över bl.a. Alster 
med hela hären. En del tungt artilleri läm-
nade man kvar. De nådde upp till Fred-
riksodde nära Fyn, och segern där i okto-
ber gjorde svenskarna till herrar över 
Jylland. Danmark erbjöd separatfred, men 
Karl Gustav ville fortsätta med sina 17 000 
man, mest legoknektar. Det var förresten 
den sista stora legoarmé Sverige haft i fält. 
Kungen inväntade svenska flottan för 
överskeppning, men den visade sig vara 
för liten och skulle inte hinna i tid före 
vintern. 

   Karl Gustav var rädd att soldaterna 
skulle göra myteri om det dröjde, men han 
närmaste general Wrangel lugnade honom:  
”- Har vi tålamod beordrar Vår Herre själv 
en brygga till att komma över.”  
Kungen tänkte natt och dag på vädrets 
växlingar, och i november och december 
frös det mycket starkt med kortare mild-
väderperioder. Den 9 januari 1658 beslöt 
han att inom tre veckor skulle de kunna ta 
sig över på isen till Fyn.  

Den 30 januari gick man via Brandsö, isen 
var inte starkare än att den gick i vågor. 
Kungen steg ur sin vagn strax innan den 
brakade genom, och även ett par tyska 
legokompanier försvann i djupet. Hären 
stannade sju dagar på Fyn och förberedde 
både dag och natt tåget över Stora Bält. 
Rapporter från norra sträckan Nyborg di-
rekt Själland gav vid handen att isen inte 
bar för större förband. Den södra rutten via 
Langeland och Lolland visade sig säkrare, 

 5



där hade bl.a. Erik Dahlberg gjort mät-
ningar av istjockleken. Tydligen passerade 
ett djupt lågtryck även norra Danmark den 
5 februari, för det var blidväder, och den 
kraftiga sydvästvinden riskerade att bryta 
upp isen. Kungen med följe var nervösa 
och funderade på att återvända till kvarte-
ret på Jylland, innan isen på Lilla Bält bröt 
upp. 

   När kungen sent på kvällen kom till 
Svendborg fick han lovande rapporter av 
en major, att isen bar till Lolland, och då 
beslöt kungen att de skulle ta sig över, 
trots nattmörkret och att det ännu rådde 
blidväder. Kanske kände han på sig att en 
köldknäpp var på väg. Senare under natten 
medförde nordvinden bakom lågtrycket 
hastigt sträng kyla och ett franskt sände-
bud som medföljde rapporterade att det 
djupfrysta köttet fick huggas sönder, lik-
som faten med öl och vin. Under början av 
tåget rapporterade han att isen och snön 
smälte under hären, så att vattnet tidvis 
stod halvmeterhögt över den fasta isen. 
Hären fortsatte på morgonen de 18 km 
isväg till Lolland, och på kvällen var de 
vid fästningen Nokskov, som föll i svens-
karnas händer följande dag. Nästa dag igen 
gick den över till Falster, och den 11:e 
nådde den Själland. Det var nu djupa 
snödrivor att ta sig igenom och vägarna 
gick inte att följa. Trots det nådde den ett 
par mil söder om huvudstaden redan den 
15:e. Kungen hade stora planer och skick-
ade bud till befälhavaren över södra Sve-
rige att skicka en här över öresundsisen till 
Själland. Samtidigt pågick fredsförhand-
lingar, det var bråttom innan andra länder 
blandade sig i. De började på Vording-

borgs slott och avslutades med freden i 
Roskilde den 26 februari kl 12. Danmark 
fick lämna ifrån sig Blekinge, Skåne, 
Halland, Bohuslän, Trondheims län samt 
Bornholm och några småöar. Öarna förlo-
rades i fortsättningskriget, som avslutades 
med freden i København 1660. Karl X 
Gustav var nämligen inställd på att helt 
krossa det danska riket och bli härskare 
över Storskandinavien, men planerna dog 
med honom i en svår lunginflammation 
den 13 februari 1660. 

   Hans stora intresse för överflöd i mat 
och dryck bidrog förstås till den förtidiga 
döden. Det finns beskrivning av festen 
efter Roskildefreden, då Karl X Gustav 
tillsammans med Fredrik III åt ca 1 000 kg 
kött och 250 kg sötsaker, samt drack 100-
tals liter öl och vin. Efter tre dagars fes-
tande på Fredriksborgs slott åkte svenske 
kungen mot Helsingør, och det som många 
längtat efter länge kom nu, mildväder 
gjorde att isen bröt upp i Öresund, och 
Karl X Gustav kunde stiga iland från sin 
lyxjakt på svensk mark i Helsingborg den 
5 mars.  

 
 
Källor: 
 
Peter Englund: Den oövervinnerlige, 2000 
Den svenska historien, del VII, 1992 
Sten Skansjö: Skånes historia, 1997 
Philip´s World History Encyklopedia, 
2000 
Al Gore: En obekväm sanning, 2007 
Populär Historia, Nr 1 2008 
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När vädret räddade Sverige, eller . . . ? 
 

Det är den fredagen 17 mars 1809. I Stock-
holm har det slutat snöa och snart bryter so-
len igenom molnen. Efter en lång kall vinter 
verkar äntligen våren vara på väg med milda 
västvindar.  
 
Men i huvudstaden råder det allmänt kaos. 
Fyra dagar tidigare hade greve George Ad-
lersparre, befälhavare för Västra Armén i 
Karlstad, gjort uppror och tågar nu mot 
Stockholm med sina trupper. När statsche-
fen, Gustav IV Adolf vill bege sig till lojala 
trupper i Skåne blir han arresterad av sina 
egna generaler och sitter nu fängslad på 
Drottningholms slott.  
 

Sverige, sedan ett år tillbaka i krig med 
Ryssland, står på gränsen till inbördeskrig. 
Bundsförvanten Storbritannien, plötsligt 
osäker om Sveriges politiska kurs, över-
väger att ockupera Göteborg och i Karls-
krona beslagta stora delar av svenska 
örlogsflottan. Tusentals utmattade svenska 
soldater har under morgonen retirerat över 
ett isbelagt Ålands hav. Deras befälhavare, 
George von Döbeln, finner sig vid an-
komsten plötsligt avskedad, ett offer för 
intriger mellan rivaliserande adelsfrak-
tioner. Samtidigt, på tre fronter, från 
Torneå, Vasa och Åland förbereder sig den 
ryska armén att med 20 000 man invadera 
Sverige. 

  

 7



Månne tänker den inlåsta kungen på vad 
hans fars morbror, Fredrik den Store av 
Preussen, lär ha yttrat ett halvsekel tidigare: 

- Sverige är världens starkaste land. Det 
har i snart 250 år arbetat på sin egen 
undergång, utan att ännu ha lyckats! 

 
Fredagen den 17 mars 1809 var man på god 
väg att lyckas. Men Sverige överlevde också 
detta försök till sin undergång, fast rädd-
ningen kom från ett något oväntat håll. 
 
Tre räddare? 
 
I den konventionella svenska historieskriv-
ningen har striden i efterhand stått mellan tre 
”räddare”.  
 
1. Kuppmakarna i Stockholm hävdade att 
genom att störta Gustav IV Adolf och ge 
order om att retirera från Åland hade de inte 
bara räddat trupperna utan också Sverige. 
Detta motsägs av att varhelst försvararna 
längs ostkusten från Åland till Torneå fick 
höra talas om militärkuppen blev de ofta 
defaitistiska och gav upp utan strid, även 
emot underlägsna eller försvagade ryska 
trupper. 
 
2. George von Döbeln lät sig i förhandlingar 
med ryssarna varken luras eller skrämmas. 
Genom sitt fasta uppträdande göt han mod i 
sina trupper så att de orkade släpa sig över 
isen till upplandskusten. Vad som talar emot 
von Döbeln var att han inte alltid var så di-
plomatisk i sina kontakter med ryssarna och 
vid ett tillfälle när han i ilska utmanade sin 
motpart på duell. 
 
3. Gustaf Olof Lagerbring, Döbelns överad-
jutant, hade förtjänsten av att relationerna 
mellan de ryska och svenska överbefälen 
blev rätt så ämabla trots Döbelns vredesut-
brott. Vad som talar emot Lagerbring är att 
det mesta vad vi vet om hans agerande har vi 
från honom själv, och han satte inte sitt ljus 
under ”ena skäppo”. 

Sydvindar och regn? 
 
Själv har jag alltid utgått från en meteoro-
logisk orsak för Sveriges räddning. Den 
19 mars gav den ryske befälhavaren 
Knorring order om att samtliga ryska trup-
per, både de som besatt Umeå, Grissle-
hamn och var stationerade på Åland skulle 
dra sig tillbaka till det finska fastlandet. 
Orsaken var att en sydlig vind hade börjat 
blåsa upp med töväder som följd. Mot 
kvällen hade den ökat till hård samtidigt 
som det börjat snöa och regna. Det var risk 
för att isen inom några timmar skulle bryta 
upp.  
 
I en överste Chatoffs ”Beskrivning av vin-
terfälttåget på Ålandsöarna 1809” berättas 
om ett väderomslag med töväder, regn och 
stark sydvästlig vind på aftonen den 
19 mars.  Den ryske krigshistorikern Alex-
ander Michailoski-Danilefski (1789-1848) 
berättar i sitt väl dokumenterade verk om 
kriget 1808-09 att den 19 mars ”hotade en 
sydlig vind, som begynte höja den Bottnis-
ka vikens isbelagda yta, att inom få tim-
mar sönderbryta henne” (s 152).  Den 
holländsk-ryske militären och diplomaten 
Peter van Suchtelen (1751-1836), som 
ingick i högsta befälet på Åland skriver i 
sin bok om kriget, publicerad 1835, att ”en 
stark sydlig blåst hade vid samma tid [som 
Kulneff befann sig i Grisslehamn] upp-
stått, och hotade att inom få timmar upp-
riva isen över havsviken” (s. 194).  
 
Detta har jag själv trott på och skrivit om, 
bland annat på sidorna 95-96 i ”Sol, vind 
och vatten”, SMHI:s praktbok från 1994. 
Där heter det på slutet att den ryske 
befälhavaren gjorde en felbedömning: 
 
”Våren skulle nämligen dröja. Kalluften 
återtog snart sitt herravälde och höll istäcket 
tjockt ytterligare ett par veckor. Hade 
ryssarna kunnat förutse att mildluften vara 
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var en kortvarig episod hade säkert hela armén 
satts i rörelse över isen.” 
 
Alltså med bättre väderprognoser hade Sve-
riges öde varit beseglat!  
 
 

Men var det så? 
 
Både på svenska och ryska sidan visste man 
att efter en svår vinter, och 1808-09 var den 
svåraste på flera mansåldrar, skulle isen 
hålla ett par veckor längre än normalt, kan-
ske långt in i april1. Men den stränga kylan 
bröts inte bara den 17 mars, när Döbeln led-
de sitt folk över Ålands hav, det hade också 
varit milda och blåsiga perioder 14-20 och 
27-28 februari, 3-4 och 7-9 mars utan att 
mer än sprickor bildats i isen. Natten till den 
21 då Knorring hotade med att återkalla re-
trättordern hade den nordvästliga vinden 
slagit om till nord eller nordost och kylan 
kommit tillbaka.  
 
Så varför avbröt inte ryssarna reträtten? Om 
isen hade hållit för Döbelns trupper den 17:e 
hade de säkert hållit den 18:e ifall ryska ar-
mén förföljt svenskarna genast. Om isen 
gick upp skulle det först ske på Ålands hav, 
långt senare på Skärgårdshavet. Reträtten till 
Åbo var därför helt onödig i det rådande 
läget. 
 
Men det finns andra egendomligheter i de 
ryska militärernas väderbeskrivningar.  
 
Om det nu var så bråttom den 19:e, därför 
att isen kunde gå upp ”inom få timmar”, 
varför stannade Kulneff och hans trupper 
kvar i Grisslehamn nästan ett helt dygn? Om 
det nu var så bråttom, varför dröjde den 
ryske befälhavaren till den 22 mars att eva-
kuera alla trupper? Det hela framstår som 
mindre egendomligt när man finner att då-

                                                 

                                                

1 Året innan, som också hade inneburit en svår om än 
inte lika svår vinter, hade ryssarna korrekt 
prognoserat att isen utanför och runt Sveaborg skulle 
bestå till mitten av maj, två veckor längre än normalt. 

tida meteorologiska observationer ger 
inget som helst belägg för att sydliga 
vindar med regn eller snö satte in den 19 
mars, vare sig på kvällen eller natten till 
den 20:e2. 
 
Man kan utifrån samtida meteorologiska 
observationer, gjorda tre gånger om dagen, 
från Stockholm, Uppsala, Tallinn, Tartu, 
Borlänge, Tavastehus och Umeå, konst-
ruera synoptiska väderkartor av modernt 
snitt med fronter och isobarer. Kartorna 
visar hur mild luft, föregången av en 
varmfront med snöfall rör sig österut över 
Skandinavien den 17 mars. Vinden slog 
dock snart över till väst och temperaturen i 
Uppsala och Stockholm steg till några 
plusgrader.  
 
Dessa väder- och vindförhållanden bestod 
under de följande dagarna med dagstempe-
raturer strax över noll, med minusgrader 
på natten samtidigt som vinden vred mot 
nordväst. Den 19 mars fanns det inte 
skymten av vare sig kraftig sydlig vind 
eller regn och snö – vinden var mellan väst 
och nordväst och det var soligt hela dagen! 
Men varför skulle de ryska militärerna 
ljuga om vädret i sina egna rapporter? 
 
Det får jag berätta om i nästa nummer. 
 
Anders Persson 

 
2 Men det skulle kunna stämma för St Petersburg! 
Vetande hur vädersystem rör sig är det helt rimligt 
att det milda vädret sent den 19:e nådde St 
Petersburg med tilltagande sydliga vindar, omslag 
till mildväder och snö eller regn. Där befann sig 
kejsaren vid den här tiden. Första den 25 mars 
begav han sig till lantdagen i Borgå. De ryska 
militärerna kan alltså i efterhand, för att ännu bättre 
motivera varför de bröt emot kejsar Alexanders 
uttryckliga order, tagit det väder som kejsaren själv 
upplevde i den ryska huvudstaden som argument 
för sina reträttbeslut borta på Åland.  
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Pärlemormoln 
 

Stefan Bergman 
 
Jag fångade några Pärlemormoln hemifrån 
Alunda i Uppland 25 januari kl 16.16-
16.22. 

Det var en blåsig dag med en frontpassage 
(se analysen). Efter fronten klarnade det 
upp och under eftermiddagen upptäckte jag 
dessa vackra moln. 

 

 

 

Molnen bildas på 20-30 km´s höjd i vågor 
öster om Sydnorge. Vid tillfället var det 
kraftig vind i höjden, se 300 hPa-kartan. 

Hoppas ni kan publicera dessa vackra 
bilder. 
  
Med vänlig hälsning 
Stefan Bergman, SMHI-Arlanda

 

  

Red anm:  

Dessa bilder (inte 
riktigt alla) kan vi 
verkligen publi-
cera!  (Redaktören 
hade lyckan att få 
se delar av dessa 
moln, genom glug-
gar i ett lägre 
molntäcke, under 
en tågresa in till 
stan.) 
 
Se fler bilder på 
sid 1. 
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Test med dagens Hirlam på den s.k. ”Emma-stormen” i juli 1985 
 
Karl-Ivar Ivarsson  
 
Inledning 
Jag blivit ombedd att köra om detta fall med 
dagens Hirlam för att se om det kan kasta 
något nytt ljus över vad som hände. Det hand-
lar alltså om ett gammalt ockluderat lågtryck 
som i ”normala fall” skulle ha dött ut men 
som istället, utan att fördjupas nämnvärt, 
plötsligt förvandlas till en mycket småskaligt 
och intensivt oväder med stormvindar på 
västsidan. Ovädret blev inte långvarigt. Tro-
ligen blåste det storm bara några få timmar, 
men exakt får vi förstås aldrig veta pga brist 
på observationer. 

Först en beskrivning av hur jag har utfört 
dessa tester, sedan vilka resultat det blev och 
till sist något om hur bra eller dålig utred-
ningen SMHI Meteorlogi nr 10 1985 var, den 
som Anders Persson (AP) kritiserade i förra 
numret av Polarfront. Utredningen kallar jag i 
fortsättningen bara 10-85. Det går inte heller 
att komma förbi frågor om dagens operatio-
nella implementation av Hirlam är den opti-
mala om man vill fånga den har typen av vä-
derfenomen.  
 
Hur testet (testen) har gått till 
S.k. nesting-teknik har används, vilket inne-
bär att man börjar med att köra modellen med 
en grövre upplösning, här 22 km som får bli 
randfält åt en uppsättning av modellen med 
högre upplösning ( 11 km). Den i sin tur får 
vara ränder åt den mest högupplösta, 5.5 km. 
Jag har bara haft tillgång till ECMWF ränder 
från den första omanalysen. Då kvaliteten på 
dessa ränder inte är helt optimal, så har det 
fungerat bättre om man utvidgar prognosom-
rådet för 22 km området en bit västerut. Även 
11 km området har fått bli lite större och 
sträcker sig längre västerut. 5.5 km området 
har fått bli utsträckt i väst-ostlig led istället 
för nord-sydlig som i det operationella om-
rådet. Detta för att låta den höga upplösningen 
få ”verka” lite längre när lågtryck kommer in 
västerifrån. Mitt intryck är att det ger något 
bättre resultat. 60 nivåer har använts i alla 
tester som redovisas här. 
 

Man kan välja mellan analysteknikerna 
4DVAR och 3DVAR, där 4DVAR är den 
mest avancerade och verkar ge bäst resultat 
för samtliga upplösningar, speciellt för 11 km. 
För 5.5 km har jag också testat att köra med 
högre upplösning i 4DVAR, vilket ser ut att 
ha en liten positiv effekt. Har även ändrat lite 
i den förenklade adjungerade fysiken för att få 
kondensationsberäkningarna lite mer lik den 
som körs i prognosmodellen. Även dennaänd-
ring verkar ha positiv effekt även om den är 
mycket liten.  

Vattentemperaturen över Östersjön är tagen 
från manuella rutinanalyser från den 22 juli. 
Då det finns en viss antydan till uppwelling 
nära Smålandskusten, har jag dock sänkt tem-
peraturen där (till 12 grader). 
 
Resultat i stora drag: 
Det första man förstås frågar sig är väl hur 
långt i förväg man kan varna för ett sådant här 
oväder idag. Det är naturligtvis inte möjligt 
att göra ett test som helt emulerar dagens 
rutinkörningar, främst pga av att jag här inte 
haft tillgång till samma höga kvalitet på rand-
fält från ECMWF som för dagens vädersitua-
tioner, men även på att obsunderlaget har för-
ändrats. (Mindre antal sonderingar, men annat 
istället, t.ex. AMSU-A satellit data.) Men re-
sultatet av dessa körningar blev i alla fall 
följande: 

 Minst 1 dygn i förväg går det att varna för 
att det kan bli upp till ca 20 m/s med 11km 
körningarna, med reservation för att låg-
trycksutvecklingen är lite trög i starten, så 
att maxvinden blir ca kl 23 istället för ca kl 
17. Dessutom hamnar vindbandet lite för 
långt österut, närmare Gotland. Men om 
man byter ut 3DVAR som vi använder 
operationellt, mot 4DVAR blir det möjligt 
att prognosera 22-23 m/s och felet i tid och 
rum halveras. 

 12-15 timmar i förväg går det att progno-
sera samma vindhastighet men med mindre 
tidsfel, 2-3 timmar dvs vinden i modellen 
når ca 20 m/s kl 19. Bäst blir de korta pro-
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gnoserna med 5.5 km upplösning, vilket 
kanske inte var så oväntat och placeringen 
på vindbandet blir ganska bra, men lite för 
utbrett i rummet. Men med 4DVAR går det 
att prognosera 22-23 m/s för 11km och 
storm för 5.5 km, men då måste man an-
vända högre upplösning i analysen. Storm-
utvecklingen sker ca ett par timmar för sent 
men lågtrycksbanan är i huvudsak rätt. 
Lågtrycket blir något för djupt vid marken 
och det kan bland annat bero på val av 
konvektionsschema och på svårigheter att 
exakt veta vilka vattentemperaturer som är 
de rätta. 

 Att prognosera den ostliga kuling som blev 
norr om lågtrycket under sena förmiddagen 

och tidiga eftermiddagen gick bara med 
4DVAR. 

 De kraftiga nederbördsmängderna progno-
seras ganska bra, främst de stora mängder-
na vid Östgötakusten, men lite för mycket 
nederbörd blev det över Sydnorge. 

 
Den 3-dimensionella strukturen på 
ovädret 
Olika körningar ger lite olika bild av struktu-
ren, men de klarar också olika bra att progno-
sera de kraftiga vindarna och det kraftiga reg-
net. Detta varierar med upplösning, val av 
område, starttid, val av analysteknik samt lite 
på hur man varierar fysiken i modellen.  
 

 

Den nya versionen av 
Kain-Fritsch konvek-
tionsschema, ofta kallad 
”KF-eta” (som kommer 
från den s.k. WRF-mo-
dellen) ger ofta lite 
djupare lågtryck med 
lite kraftigare vindar och 
det gäller även detta fall.
Här presenteras ett antal 
figurer med den körning 
som verkar ha fångat 
utvecklingen bäst totalt 
sätt. Det är med 5.5 km 
upplösning, högupplöst 
4DVAR, KF-eta som 
konvektions schema och 
med starttid 00UTC den 
23 juli. 
 
Först några figurer 
(Figur 1) som visar det 
snabba utveckling som 
lågtrycket har i model-
len och som verkar 
stämma ganska bra med 
de vittnesuppgifter som 
finns in 10-85 samt med 
synop. 

Figur 1 : Lågtrycket kl 14,15,16 och 18 UTC. Isobarer och 10 meters vindar samt synop. 
 
Men det är också tydligt att modellen utveck-
lar lågtrycket lite för sent och att det blir nå-
got för djupt och också något för omfattande i 

rummet. Troligen var också förloppet ännu 
mer ”explosivt” i verkligheten. 
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I figur 2 visas prognosen för 925 och 850 hPa 
för 18 UTC. De får representera lågtrycket i 
sitt intensivaste skede. Notera dock att i verk-

ligheten inträffade detta några timmar tidigare 
och dessutom något västligare. 
 

 
Figur 2 : Till vänster: geopotential fält temperatur och vindar på 925 hPa . Prognoserna har start-
tid 1985072300 och prognoslängden är 18 timmar. Till höger motsvarande för 850 hPa. 
 
Som synes är det en mycket skarp frontzon i 
båda trycknivåytorna. Den kraftiga tryckgra-
dient som densitetsskillnaden ger, skapar, el-
ler bidrar i alla fall starkt till de kraftiga vind-
arna. Notera även att vindarna är kraftigare i 
925 hPa än i 850 hPa nivån, vilket beror på att 
den i vertikal led ”integrerade” tryckskillnad-
en som skapas av densitetsskillnaden är större 
nära marken. Samtidigt ”sugs” kallluften in 
under den varma luften som en spiral vilket 
ger en förstärkning av vinden, lite grand på-

minnande om vinden i låga nivåer i en tropisk 
cyklon. 

I figur 3 visas motsvarande kartor för 700 hPa 
och 500 hPa. I 700 hPa är vindarna kring låg-
trycket märkbart svagare än närmare marken. 

Temperaturgradienten längs fronzonen är 
svagare, främst i södra delen. Detta blir ännu 
mer markant i 500 hPa. Där tränger den nu 
ganska svaga och breda frontzonen delvis in 
över den varmare luften i 700 hPa över syd-
ligaste Gotland. 
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Figur 3 :Till vänster geopotentialfält, temperatur och vindar på 700 hPa nivån, till höger på 
500 hPa. Prognoserna har starttid 1985072300 och prognoslängden är 18 timmar. 
 
I figur 4 finns motsvarande kartor för 400 hPa och 300 hPa. 

 
Figur 4 :Till vänster geopotentialfält, temperatur och vindar på 400 hPa nivån, till höger på 
300 hPa. Prognoserna har starttid 1985072300 och prognoslängden är 18 timmar.  
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I 400 hPa nivån är luften över ovädret i allmän-
het kallare än omgivningen. Man kan säga att 
det är en varm kärna vid marken och en kall 
kärna, eller i varje fall ett kallt tråg i övre tropo-
sfären. Kalluften har tidigare strömmat in från 
sydväst och också modifierats något genom att 
den värmts upp via konvektiva plymer under-
ifrån. Dessutom också blivit kallare relativt 
omgivningen genom hävning. Vilket som över-
väger är svårt att säga. I 300 hPa kommer vi 
upp i jetströms nivån och här hittar vi den då 
ganska okända (för detaljer se t.ex. AP's Emma-
2 artikel i PF 128, oktober 2007) men nu klas-
siska ”left exit”, där gradientkraften är svagare 

än corioliskraften så att luften i jetströmmen 
pressas söderut. Denna luft måste ersättas med 
annan luft vilket bland annat sker via uppvindar 
under jetströmmen vilket säkert förstärkt oväd-
ret. Men man ser också att luften är varmare i 
300 hPa nivån just här vilket tyder på att en del 
luft istället ersatts uppifrån och alltså också 
pressats ner mot 300 hPa nivån.  
 
I figurerna 5 och 6 visas två tvärsnitt i NV-SE 
riktning över ovädrets sydligaste respektive mer 
centrala del. 
 

 
Figur 5. Tvärsnitt från nordväst mot sydost. Vindpilarna visar de vindkomponenter som finns längs 
med tvärsnitten. Tunn svart linje: torr potentiell temperatur, tjock röd är vanlig temperatur i 
Celsius, (endast var 20:e grad) Moln är skuggat, Rosa linjer är konvektiva moln. Blå linjer är 
relativ fuktighet (mot ismättnad) Prognos : 1985072300 UTC + 18 timmar. 
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Figur 6.: Som figur 5, men något nordligare i snittets vänstra del. För att illustrera fuktlabiliteten 
har torr potentiell temperatur, bytts ut mot täta-AE ( blå heldragen linje). 
I nästa tvärsnitt, figur 6 som i dess mitt kommer 
nära ovädrets (lågtryckets) centrum ser man 
kraftiga konvektiva celler. Dessa celler kan 
delvis beskrivas av modellen själv om de är 
stora, men i övrigt finns de med som subgrid-
skaliga fenomen som representeras av de kon-
vektiva molnen. Denna ”dubbelräkning” av 
konvektionen är ett känt problem när man gör 
prognoser på denna rumsskala och någon riktigt 
bra lösning är inte känd. Hur som helst, dessa 
konvektionsceller hjälper nog till med att för-
stärka temperaturskillnaderna mellan luftmas-
sorna och alltså även tryckgradienten och vind-
en. Notera även den låga molnbasen, bara några 
hundra meter ovan vattenytan i centrum av 

lågtrycket. Varför blir det då så kraftiga kon-
vektionsceller? En inte helt oviktig detalj är att 
luften i höjden är lite kallare här än längre ös-
terut. I det vänstra tvärsnittet kan man se lite av 
vad som hänt. I övre troposfären har lite kallare 
luft västerifrån strömmat in västerifrån och fak-
tiskt bildat en svag men ändå tydlig framåtlu-
tande kallfront, där alltså kallluften strömmar ut 
över den varmare luften inunder. Denna kallare 
luft har sedan vikt av åt norr och nordväst och 
återfinns mest som en svag baroklin zon i 
varmluften i det högra tvärsnittet. Luften värms 
delvis upp av de konvektiva celler som pene-
trerar underifrån. 
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I normala fall är dessa ”fellutande” frontzoner 
inte möjliga, speciellt när det handlar om sådana 
skarpa frontzoner med direkt cirkulation (kalluft 
sänks, varmluft stiger upp) som finns under 700 
hPa i detta fall och skapar de tryckgradienter 
som starkt bidrog till Emmastormens mycket 
kraftiga vindband. Men i vissa skarpa tråg och 

samtidigt en bred frontzon är denna framåtlu-
tande frontzon tvärtom en logisk följd av dy-
namiken. Precis i tråget, men bara där, får co-
rioliskraften och centrifugalkraften ett sådant 
övertag över den horisontella tryckgradient-
kraften att kalluften kan ”slungas” ut över den 
underliggande varmare luften.. 

 

Även i detta fall måste den ”utslungade” 
luften ersättas och även här sker det delvis 
med uppvindar i lägre nivåer som förstärker 
ovädret, på samma sätt som jetströmmen i 
300 hPa.  
  
Skillnaderna mellan frontzonernas lutning i 
olika områden kring ovädret illustreras i 
figur 8. Den genomsnittliga temperaturen 
mellan 500 och 700hPa är plottad tillsam-
mans med (torra) potentiella temperatur-
skillnaden mellan nivåerna. 
 
För att förklara denna figur kan det vara bra 
att först studera principskissen i figur 7. 

Figur 7. Principskiss, som visar relationen mellan statisk stabilitet och fronters lutning. Överst: En vanlig 
frontzon, där varm luft ligger ovanför den kalla. Mitten: En vertikal frontzon. Längst ner: En där kalluften 
ligger över den varma. 
 

  

Som synes kan man se hur frontzoner 
lutar genom att undersöka statiska stabi-
liteten i dessa. Är den högre än i omgiv-
ande luftmassor, dvs ”täta-ytorna” lig-
ger tätt, har den en ”normal” lutning, är 
stabiliteten ungefär densamma är den 
ungefär vertikal. 

I en framåtlutande kallfront är luften 
mindre stabil än i omgivande luftmas-
sor. En sådan frontzon finns alltså i 
figur 5, till höger mellan 600 och 400 
hPa. Dessa strider alltså inte mot ”Arki-
medes princip” genom att de alltid skul-
le innebära torr statisk labilitet, utan 
stabiliteten minskar bara. Däremot bör 
det påpekas att ingen av frontzonerna i 
figur 7 kan i praktiken finnas i verklig-
heten eftersom de innehåller diskonti-
nuiteter som i verkliga atmosfären ej 
kan bildas pga turbulens och diffusion. 
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Figur 8 (föreg sida): Skillnaden mellan torra potentiella temperaturen mellan 500 och 700 hPa i 
olika färger, där ljusa anger liten skillnad och kraftigare färg stor skillnad (dvs hög torr statisk 
stabilitet) Dessutom medeltemperaturen i skiktet 500-700 hPa, blå streckad linje. Frontzonen finns 
alltså där de blå linjerna ligger tätt. (Prognos 1985072300 UTC+ 18 timmar). 
  
Frontzonen skall alltså vid normal frontlut-
ning, dvs kall luftmassa under varm, vara sta-
bilare än omgivningen och det är den också, 
utom på ett ställe och det är över eller strax 
söder om ovädrets centrum, där luften är 
mindre stabil, vilket indikerar en framåtlutan-
de kallfront.  
 
Uppenbarligen har flera olika faktorer sam-
verkat på ett ganska osannolikt sätt för att ge 
upphov till detta oväder. Det blir också tydligt 
när man jämför olika prognoskörningar. Det 
räcker med att höjdtråget och/eller jetström-
men hamnar bara lite i ”ofas” med det till 
synes utdöende marklågtrycket för att det 
kraftiga vindbandet ej uppstår eller bara före-
kommer i försvagat skick. Dessutom måste 
höjdtråget vara spetsigt. I de prognoskör-
ningar där den framåtlutande kallfronten i 

högre luftlager saknas eller är svagare är det 
oftast också svagare vindband vid marken. 
Det kan bero på att de uppvindar som krävs 
för att få riktig fart på ovädret också råkar 
sammanfalla med läget på den framåtlutande 
kallfronten. Den framåtlutande kallfronten 
behövs också för att skapa tillräckligt stor 
fuktlabilitet för att ge konvektionscellerna 
tillräcklig kraft, något som kan bidra med 
latent värme och uppvindar. 
 
Nederbördsprognosen visas i figur 9. 
Hirlam 05 kan i bland ge för stora neder-
bördsmängder och strax utanför Östersjökus-
ten anger modellen drygt 80 mm. Det är 
omöjligt att avgöra rimligheten i detta, men 
nederbörden över Harstena stämmer rätt bra 
med observationen, 43 mm. Det är för mycket 
nederbörd över Visby.  

 

Orsaker till att det blev en storm 
Lite om orsaker har ju redan behandlats 
här och i princip har jag nog inget helt 
nytt att komma med jämfört med vad som 
redan nämnts i AP's Emma-2 artikel eller i 
10-85, men det kan vara lämpligt att 
sammanfatta  allt på ett ställe: 

• Förhållandevis varm och framför allt 
fuktig luft över Östersjön rörde sig åt 
väster eller sydväst medan kallare luft 
i främst övre troposfären (kring 400 
hPa) rörde sig åt nordost. Dessa vind-
förhållanden medförde dels en labili-
sering av luften, dels att den från bör-
jan svaga frontzonen vid marken 
förstärktes via en process som brukar 
gå under namnet ”tvingad fronto-
genes” och beskrevs troligen första 
gången av den norske meteorologen 
Arnt Eliassen i mitten av 60-talet. 
Frontzonen, här i nord-sydlig riktning 
påverkas av en svagare baroklin zon 
som går ungefär vinkelrät mot front- 

 
Figur 9: Prognoserad nederbörd mellan 18 och 06 UTC i olika färgskalor, motsvarande 
observationer med röda siffror. 
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zonen, alltså i väst-ostlig riktning. 
Denna baroklina zon strävar efter att 
göra frontzonen brantare. Effekten är 
inte helt trivial att förklara, men dessa 
förhållanden förstärker den direkta 
cirkulationen kring frontzonen vilket 
gör den skarpare och ökar uppvindarna 
på den varmare sidan och nordvindarna 
nära marken. Dessa nordvindar ökade ju 
senare till storm.  

 En västlig jetström råkar samtidigt 
hamna i rätt position ovanför lågtrycket 
vilket ytterligare skapar uppvindar. 
Detta förstärker konvektionen och ne-
derbörsprocessen. 

 Ett höjdtråg passerar också samtidigt 
västerifrån vilket också ökar uppvin-
darna och labiliserar luften, delvis ge-
nom att en luften blir mer fuktlabil i 
högre luftlager, i samband med en 
framåtlutande kallfront. Denna frontzon 
verkar följa med lågtrycket i sin rörelse 
österut. 

 Kustkonvergensen spelar också troligen 
en viss roll. 

Förutom dessa saker skulle man t.ex. 
kunna tänka sig att uppwelling nära kusten 
skulle kunna hjälpa till med att skapa en 
viss extra cirkulation, genom att förstärka 
temperaturgradienten i nord-sydlig rikt-
ning. Men tester med och utan denna upp-
welling talar emot den hypotesen. 
 
Hur bra var då 10-85? 
Det som man väl först reagerar inför när 
man läser utredningen efter alla dessa år är 
hur mycket som faktiskt har hänt inom 
meteorologin sedan mitten av 80-talet. 
Framför allt vad gäller numeriska väder-
prognoser och analysteknik. Det gör att 
man bör akta sig noga för att döma över 
vad som gjorts då med de mer begränsade 
kunskaper man då hade. Möjligen har ut-
redningen gjorts under tidspress vilket ökar 
risken för fel.  

Det man spontant upplever som utredning-
ens starkaste sida är nog redogörelsen över 

vittnesuppgifterna som ger en levande be-
skrivning över hur ovädret påverkade per-
soner som kom i vägen för den. 
 

Kritiken handlar bland annat om den höjd-
analys för kl 12 UTC den 23 juli som finns 
i rapporten. Den går ut på att det inte gärna 
kan ha varit så kallt över det aktuella om-
rådet över ostligaste Götaland i 500 hPa. 
Och här är det bara att ge AP rätt, i varje 
fall om man antar att den prognos som pre-
senteras här är ett slags facit. För det är 
inte alls lika kallt i denna prognos. Den 
kallaste luften i nordväst över Sydnorge 
kommer för övrigt aldrig ens i närheten av 
Emmastormen i något skede enligt modell-
körningens resultat utan drar bort åt nord-
ost. Men man bör göra två reservationer: 

 Ett modellresultat är ju bara vad det 
heter, det är inte verkligheten och vi 
har sett att modellen är lite trög i start-
en med ovädret. Detta måste ha någon 
orsak. En möjlig orsak bland många 
andra är att tråget i väster kom in 
snabbare. Det kan betyda att kallluften 
ligger lite längre fram vilket skulle in-
nebära lite mindre fel i rapportens 
analys.   

  
 I rapporten påpekar man att analysen 

är osäker och det fel man finner i den-
na jämförelse kan, om man så vill 
ligga inom den felmarginal som osä-
kerheten indikerar. 

 
Sen var det Landvetters för kalla sonde-
ring. Inte extremt viktigt i sammanhanget 
enligt min mening, men skall man köra om 
ett sådant här fall är det alltid oroande med 
felkällor som kan störa de analyser som 
behövs. Därför har jag jämfört sonderingen 
med både 6 timmarsprognoser och med de 
lite längre prognoser som gett en bra be-
skrivning av ovädrets utveckling. Nästan 
alla prognoser ger en temperatur på mellan 
23 och drygt 24 minusgrader i de flesta 
fall, mot sonderingens -23.2. 6 timmars-
prognosen med den grövsta upplösningen, 
22km, ger -22.5. Så jag hittar faktiskt inget 
fel på sonderingens 500 hPa temperatur 
här. Men det kan det ju ändå ha varit. 
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Till sist invändningen mot de frontzoner 
som finns i den kritiserade analysen. AP 
påpekade något viktigt i Emma-3 artikeln i 
förra PF. Det är att det ibland kan se ut 
som framåtlutande kallfronter när man 
jämför olika kartor som gäller olika nivåer 
i atmosfären men att det istället rör sig om 
bakåtlutande kallfronter som är åtskilda i 
höjdled. Det saknas i stort sätt information 
om ifall och hur de skulle hänga ihop i 
detta fall. För analysen 12 timmar tidigare 
antyds ändå att det är rena höjdfronter som 
ej når ner till marken. Jag väljer den tolk-
ning som ger det rimligaste resultatet och 
det är ju givet i detta fall. Inget tyder ju på 
att fronterna skulle luta på något onormalt 
sätt mellan marken och 500 hPa, så mark-
fronterna och de i 500 hPa hänger rimligen 
inte ihop och behöver alltså inte luta ”fel”. 
(Se även tvärsnittet, figur 5. Den svaga 
framåtlutande höjdkallfronten är separerad 
från den kraftigare med normal lutning 
längre ner). 
 
Däremot överensstämmer inte frontlägena 
med maximala horisontella temperaturgra-
dienten överallt, vilket jag tolkar som att 
analysarbetet kanske inte fick den tid som 
behövdes.  
  
För ordningens skull bör man nog påpeka 
att alla de mer lyckade prognoskörningarna 
ger vid handen att frontzonen ifråga fak-
tiskt var en framåtlutande kallfront, men 

bara i övre troposfären och dessutom bara 
nära samma trågspets som senare når norra 
Östersjön när Emmastormen bildas. (Även 
då är frontzonen framåtlutande i höjden vid 
trågspetsen) 
 
För övrigt stämmer beskrivningen av kon-
vektion, vindar och 3-dimensionella 
struktur av ovädret förvånande bra med 
prognoserna t.ex. tvärsnitten i figur 5, trots 
den begränsade information man hade då. 
Och jag finner inget som strider mot dy-
namiken eller några andra naturlagar. Så 
jag vill inte såga utredningens vetenskap-
liga del trots att den kritiserade analysen 
ser ut att vara ett hastverk. 
 
Kan man dra någon slutsats av allt 
detta vad gäller de operationella 
körningarna? 

Ja det finns minst en sak, och det är att 
chansen att fånga den här typen av små-
skaliga oväder ökar om 4DVAR införs 
även på de mest högupplösta körningarna, 
och att själva analyserna skall göras med så 
hög upplösning som möjligt. Att försöka få 
med information från radar och satellit i 
analyserna bör ha en hög prioritet.  

Kan man dessutom utsträcka prognosom-
rådet för finskaliga modeller lite extra i de 
riktningar som det blåser mest frekvent i 
från så är det en fördel.  

 
 
 

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

 

                    Slutet för ett unikt nät av nederbördsstationer? 

"Skånes nederbördsklimat", ett drygt fem-
tioårigt mätprojekt, upphörde den 1 januari 
2008. Tekn. dr h. c. Jan Ellesson har som 
oavlönad entusiast drivit projektet men 
närmar sig nu snabbt de åttio och har be-
slutat att ta välbehövlig vila från lednings-
uppgiften. Han har då under drygt femtio 
år byggt ut och lett observationsverksam-

heten. Detta har under långa tider skett 
jämte hans ordinarie yrkesverksamhet vid 
universitet och skola. 

   I ett tackbrev till observatörerna, vilka 
länge och med träget arbete deltagit i pro-
jektet, berättar Jan bl.a. om dettas historia. 
Det hela började med att sedermera profes-
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sorn vid KTH, Ingemar Larsson, 1956 upp-
rättade 7 nederbördsstationer på Kristian-
stadsslätten som stöd för de grundvatten-
undersökningar han bedrev sedan början av 
1950-talet. 

   Sedan "Samarbetskommittén för Kristi-
anstadsslättens hydrologi" bildats för att 
samordna grundvattenstudierna med andra 
undersökningar, fick Jan i uppgift att leda 
nederbördsmätningarna och förse kom-
mitténs forskare med nederbördsdata. 
Därmed fick han överta Ingemar Larssons 
mätstationer samt uppgiften att starta ett 
omfattande mätprogram på i första hand 
Kristianstadsslätten men också på höjderna 
norr och väster därom som Linderödsåsen 
och Nävlingeåsen. Senare kom hela Skåne 
att omfattas av mätprogrammet. Som mest 
fick han i slutet av 1960-talet värden från 
ca 200 egna och ca 50 av SMHI:s mätsta-
tioner. 

   Jan nämner vidare att det samlade mät-
materialet har nyttiggjorts på flera olika 
sätt. Till en början såsom redovisning till 
uppdragsgivaren, Samarbetskommittén, 
och som en sammanfattning i hans licenti-
atavhandling "Nederbörden i Skåne 1957-
1960" samt i hans uppsatser "Nederbörden 
på Kristianstadsslätten" (1967), "Skyfalls-
artade regn över Skåne 1959-1960" och 
"Årsnederbörden i Skåne 1961-1990". De 
båda senare uppsatserna publicerade i 
Svensk Geografisk Årsbok 1961 respektive 
1993. 

   Flera doktorander, såväl på Naturgeogra-
fiska institutionen i Lund som andra insti-
tutioner, har använt delar av mätmaterialet. 
En disputation för doktorsexamen har ägt 
rum på Naturgeografiska institutionen i 
Lund och några på Lunds Tekniska Hög-
skola, vid vilka avhandlingarna enbart 
byggt på projektets mätdata. 

   Mätningarna i Jan Ellessons projekt 
"Skånes nederbördsklimat" har utförts på 
regelriktigt sätt vad gäller instrument 
(SMHI:s standardmätare) och utförande. 
Det extremt täta stationsnätet och de långa 
observationsserierna kan och har utnyttjats 

vid studier av landskapets lokala och regi-
onala inflytande på nederbördsförhållan-
dena men borde också kunna användas vid 
studier av nederbördsklimatets eventuella 
förändringar över tid. Jan avslutar sitt brev 
till observatörerna med några mycket in-
tressanta uppgifter. Jag citerar: 

"En så lång mätserie som på 50 år borde 
kunna säga oss något om hur klimatet för-
ändrats under denna period. Det är kompli-
cerat att enbart utifrån siffror göra en sådan 
analys. Varje observatör vet av egen erfa-
renhet, att omgivningen omkring mätaren 
påverkar mätresultatet. Under senare delen 
av en så lång period kan byggnader för-
svinna eller tillkomma, träd kan växa upp 
eller huggas ned. Mätresultatet kan då på-
verkas utan att klimatet ändrats. 

   Medelvärden för perioden 1961-90 är 
s.k. normalvärden och de kan jämföras 
med andra perioders motsvarande normal-
värden. Så mycket kan idag sägas, att nå-
gon entydig ändring ej föreligger mellan 
1931-60 och 1961-90. En positiv trend kan 
bero på ändrad mätteknik och mycket an-
nat. Det finns stationer som halva normal-
perioden, som följer efter 1961-90, dvs de 
15 åren 1991-2005, har lägre årsmedelvär-
den än normalvärdet. Vi skulle väntat oss 
högre nederbördsvärden om nu medeltem-
peraturen stigit, som det allmänt antages." 

   Det är förvisso ett imponerande arbete 
Jan Ellesson utfört. Men det är också för-
ståeligt, att han på sin ålders höst vill ha 
lite frihet och ro från ansvaret att övervaka 
stationsnätet och från slitet med att ta hand 
om alla mätdata. Samtidigt känns det ve-
modigt att detta, idag ytterst viktiga obser-
vationsnät nu riskerar att vittra sönder och 
att landskapets och klimatets förändringar 
ej längre kan dokumenteras i det täta nätets 
skala. 

Jan O. Mattsson  
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En bok om moln 
 

Moln, Uppkomst – Indelning – Formvärld. 
Just så heter en ny och innehållsrik bok 
skapad av Jan O. Mattsson. Han är profes-
sor emeritus, huvudsakligen inom natur-
geografi, vid Lunds universitet och är 
mycket intresserad av och kunnig om at-
mosfäriska fenomen. 

Det märks. För ger man en bok ovanstå-
ende titel, så ger man ju också ett löfte om 
innehållet. Och det uppfyller J O Mattsson 
med råge, trots att boken är rätt liten. 

Boken beskriver verkligen hur olika moln 
uppkommer. I stort sett alla typer av moln 
behandlas. Författaren beskriver ingående 
men ändå lättfattligt hur molnen fysikaliskt 
bildas och i vilka sammanhang, t ex fronter 
och vädersituationer de uppkommer. Han 
ger också en trevlig historisk beskrivning 
av hur de olika molnslagen fick sina be-
nämningar. Speciellt intressant är en nog-
grann indelning och beskrivning av de 
olika molnslagen och deras latinska be-
nämningar. Där kan t o m meteorologer 
med över 30 års erfarenhet lära sig något 
nytt! 

Språket är tydligt och boken är lättläst. 
Facktermer undviks och i den mån sådana 

ändå finns med, så förklaras de noggrant 
och pedagogiskt. 

När det gäller ”formvärld” så visar sig J O 
Mattsson ha både konstnärliga ögon och 
händer. Han målar gärna bilder på moln 
och använder många av sina målningar för 
att visa läsaren hur olika moln ser ut. Bil-
derna är mycket välgjorda och vackra 
samtidigt som de visar just hur molnen ser 
ut. Fotografier saknas helt inne i boken. 
Skälet till detta diskuterar författaren i in-
ledningen till bokens bilddel. Personligen 
skulle jag nog gärna se även ett och annat 
fotografi av olika och typiska moln. Bris-
ten på fotografier förtar dock inte det posi-
tiva helhetsintrycket. 

I boken finns även en ganska omfattande 
ordlista med förklaringar av ”några meteo-
rologiska termer och begrepp” samt hän-
visningar till annan litteratur i ämnet. 

På omslagets baksida skriver förläggaren, 
Studentlitteratur, bl a vilka boken vänder 
sig till och är lämpad för och det är många 
olika kategorier. Det är bara att hålla med. 
Denna lilla och vackra bok känns mycket 
komplett och kan rekommenderas till alla 
som har det minsta intresse av moln. 
 

Lars Bergeås    
 

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

 
Roligt sammanträffande 
 
När man som jag håller på och forskar 
kring kriget 1808-09 är det svårt att kom-
ma förbi Johan Ludvig Runeberg och hans 
”Fänrik Ståls Sägner”, det mest inflytelse-
rike diktverk som någonsin skapats i Sve-
rige och Finland. Mycket har också skrivits 
om diktaren och hans verk, och genomgå-
ende finns det en tendens att läsa in sina 
egna tankar i Runebergs verk. Eftersom de 
flesta litteraturvetare är liberaler, är det 
också den liberale och demokratiske Rune-
berg vi möter i böckerna, t.ex. av Johan 

Wrede. För några år sedan publicerade 
dock den aristokratiskt -konservative pro-
fessorn Matti Klinge biografi där Runeberg 
visade sig vara auktoritär och tsaristiskt 
lagd. Själv har jag alltid tyckt att Runeberg 
var en rabulist som gillade intelligenta 
kvinnor, ifrågasatte auktoriteter och fasci-
nerades av revolutioner och gerillarörelser. 
 
Men döm om min häpnad när jag finner att 
Runeberg också var intresserad av coriolis-
effekten, närmare bestämt den som upp-
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kommer horisontellt vid vertikal rörelse! 
Som ensam redigerare av det 4-sidiga 
”Helsingfors Morgonblad” lät han 1834 
publicera, inte en utan två artiklar om nyli-
gen avslutade experiment som syftade till 
att bestämma den horisontella avvikelsen 
av på jorden fallande föremål (fredagen 
den 7 och måndagen den 10 februari 
1834). Själv har jag vid flera tillfällen tagit 
upp samma tema, kanske inte i ”Polar-
front”, men väl i brittiska ”Weather” (juli 
2003), i italienska ”Nimbus” (i december 
2003), i ”Allt om Vetenskap” (nr 7, sid 23-
27 i oktober 2004) och ”History of Meteo-
rology”, 2 (2005) se 
http://www.meteohistory.org/2005historyo
fmeteorology2/01persson.pdf  
 
Runeberg hade visserligen inte skrivit ar-
tiklarna själv utan läst och översatt dem 
från en tyskspråkig tidning, ”S:t Petersburg 
Zeitung”. Men det innebär ju att han, lik-
som jag, fann ämnet intressant och begrip-
ligt. Liksom mina artiklar går Runebergs 
tillbaka i historien till Kopernikus, Kepler, 
Galileo, Hooke, Newton, Guiliemini, 
Gauss och Benzenberg för att sluta med 
Reich experiment i Freiberg 1831. I arti-
keln avvisas, helt korrekt, en uppmätt svag 
drift åt söder som mätfel ”eftersom teorin 
icke vet av någon sådan avvikning”. 
 
Runeberg vore inte Runeberg om han inte 
också gav en poetisk touche åt artikeln 
genom en fotnot som jag inte är säker på 
ingick i originaltexten. När det på ett ställe 
polemiseras mot uppfattningen att föremål 
som inte har jordkontakt nödvändigtvis 
måste ”komma efter” jordens rotation, cite-
rar och översätter Runeberg en dikt på latin 
”De sphaera” av en skotsk skald George 
Buchanan (1506-82): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I artikeln i ”Helsingfors Morgonblad” görs 
det stort nummer av, liksom jag gjort i de 
ovannämnda artiklarna, det faktum att an-
hängarna av en roterande jord på 1600-
talet överdrev storleken den förväntade 
avvikelsen. När experiment visade att den 
var så gott som noll uppfattades det på 
många håll som ett bevis för att jorden inte 
snurrade runt sin axel. Först sedan Newton 
visat att avvikelsen var så liten att det 
krävdes speciella mätarrangemang, fick 
kopernikanerna ny luft under vingarna. 
 
 

Anders Persson 
 
 
 

”Fåglarna själva med vingarnas rodd lätt klyvande luften 

Skulle av jordens välvande fart bortrövade lundar 

Sakna och sörja de bon, där späda ungar de lämnat, 

Lämnat en älskad maka kanske; och duvan ej vågar 

Överlåta sig mer åt de milda Zefierna ensam” 
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Kommentar till diskussionen 
mellan Tage Andersson och 
Michael Tjernström om ”global 
uppvärming ” under 1930-talet. 
 
Det var ett tag sedan och när eftertanken 
får verka, så tycker jag att meningsskiljak-
tigheterna ser ut att bero på att Tage och 
Michael haft olika definitioner på vad glo-
bal uppvärmning innebär. Tage avser me-
delvärdet, medan Michael menar något 

annat mått, medianvärdet eller att det skall 
verkligen ha blivit varmare (nästan) över-
allt. 

Ser man det så har ju båda rätt utifrån var-
sin definition. Globala medelvärdet steg 
under 1930-talet men var ju ojämt fördelat, 
så många områden blev utan uppvärming.  
 
Karl-Ivar Ivarsson 
 

 
 

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

 

Vårmötet med SMS Syd 
 
avhölls den 16 maj 2008 på Ängelholms 
Flygmuseum på f.d. flottiljen F 10 i Äng-
elholm. Ca 35 personer hade hörsammat 
mötesinbjudan. Museets chef, Kennet 
Hansson, hälsade oss välkomna och gav en 
kort introduktion till dagen. Han berättade 
bl.a. att museet främst speglar F 10:s och i 
mindre grad flygvapnets historia. Museet 
startade redan 1984 i en enklare barack-
skepnad. Kennet fick uppgiften att av-
veckla F 10 2002, då den egentliga musei-
verksamheten startade. Man fick av För-
svaret ett engångsbelopp utgörande 3 mil-
joner kronor som hjälp till uppbyggnads-
verksamheten. I fjor hade museet hela 
12 000 besökare, och i år fram till maj må-
nad hade denna besökssiffra redan över-
skridits. Museet belyser alltså flottiljens 
drygt sextioåriga historia (1940-2002), och 
verksamheten drivs helt ideellt av med-
lemmar i kamratföreningen. 

    Det guidade besöket i museet gav intres-
sant och spännande utdelning. För en 
gammal malmöbo med minnen från krigs-
åren var det av särskilt intresse att åter-
uppleva F 10:s Bulltofta-år då Flygande 
fästningar och Liberator-plan med större 
eller mindre framgång och med eskort av 
J 20-maskiner tog sig ner på flygfältet. 
Museet kunde också ståta med en J 22, det 
svenskbyggda plan som kom att ersätta de 
italienproducerade J 20-orna. Vidare kunde 

vi studera en "tunna", dvs J 29, som bl.a. 
gjorde insatser i Kongo, en J 35 Draken, en 
Augusta-Bell-helikopter samt en SF Vig-
gen (fotospaningsversionen). Den senare 
leveransflögs direkt till museet från F 21 
Kallax i Luleå i april 2005. I speciella 
montrar och utställningar visades interiö-
ren från en officersmäss eller från legenda-
riske förste flygläkaren dr Ove Löfbergs 
mottagning. Vi kunde också studera di-
verse motorer, raketer och sjömålsrobotar 
och vi kunde vidare ta del av utbildningen 
vid flottiljen av österrikiska piloter. Det 
fanns också möjligheter att prova på flyg-
simulatorn där man kunde starta, flyga i 
ljudfart, loopa och rolla m.m. och därefter 
landa. Man kunde välja att flyga den 
snabba J 35 Draken eller en mera maklig 
SK 60, en helikopter eller en Cessna. Refe-
renten provade dock aldrig dessa aktivite-
ter, något som troligen skulle ha varit föga 
framgångsrikt. I museet pågår också en 
separatutställning om Sveriges första 
kvinnliga pilot (aviatris) Elsa Andersson, 
vars livsöde ju också skildrats i filmen "Så 
vit som en snö". Tiden medgav dessvärre 
inte vidare studier av museisamlingarna 
som verkligen var omfattande och som 
lockade till återbesök. 

    Efter fikapaus gav Bengt Normann, 
F 10:s siste meteorolog, en god översikt av 
F 10 Väderavdelnings historia. Han utgick 
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från väderavdelningens uppgifter: Prog-
nostjänst och väderflygning, observations-
tjänst, utbildning till krigsplacering samt 
planering av verksamheten vid bered-
skapshöjning och verksamhet vid krigsba-
ser. Vi fick följa vädertjänstens utveckling 
från 1940-talet fram till 1990-talet. Många 
haverier i början av 1940-talet nödvändig-
gjorde vädertjänst som tillgodosåg bl.a. 
flygvapnets behov. 1944 beslöts att varje 
flottilj skulle ha separat väderavdelning 
organiserad direkt under flottiljchefen. 
F 10 fick sin förste utbildade meteorolog 
först ett par år efter flytten till Barkåkra vid 
Ängelholm. Det var Martin Ehde. Något 
senare samma år kom förste flottiljmeteo-
rologen som var Thorild Agardh. Till en 
början hade man endast rätt att utföra lo-
kala prognoser för F 10 och den närmaste 
omgivningen. Prognoser för sträckflygning 
och för andra delar av landet utfärdades av 
Militära Vädercentralen som organiserades 
av Flygstaben i Stockholm. Först 1951 fick 
meteorologerna på F 10 rätt att utfärda 
prognoser för hela landet. Väderavdelning-
ens uppgifter har under alla år varit att till-
godose divisionernas behov av väderun-
derlag. 

    Väderflygningarna var en viktig del i 
verksamheten och inledde dagens tjänstgö-
ring. Observationstjänsten avsåg dels ge-
nomförandet av egna observationer, dels 
insamling av observationsdata utifrån. Vä-
dertjänsten på krigsbaserna ingick i olika 
övningsnivåer – krigsförbandsövningar 
(med värnpliktiga på baserna), flottiljöv-
ningar, sektorsövningar och försvars-
maktsövningar. Martin Ehde, som alltså 
var F 10:s förste meteorolog efter flottil-
jens flyttning 1945 från Malmö till Ängel-
holm, nämnde i ett inpass att han endast 
hade goda minnen från F 10. Han uppfat-
tade verksamheten som synnerligen välor-
ganiserad. 

    Under årens lopp har både meteorologin 
som vetenskap och vädertjänsten för pilo-
terna genomgått stora förändringar. Under 
1960-talet pågick väderbriefing på divisio-
nerna och en lokal vädertjänst infördes för 

incidentberedskapen. 1968 fick flottiljen 
ett nytt torn (ITV-system). 1970 infördes 
regionala vädercentraler till stor hjälp för 
den lokale meteorologen. Anpassningen till 
kalla krigets krav var god. Under 1980-
talet kom datorerna till väderavdelning-
arna. 1988 infördes ett system med auto-
matisk plotter som innebar att väderbiträ-
dana slapp rita in väderobsarna för hand. 
Slutligen infördes 1994 det s.k. MILMET-
systemet med grafisk presentation av nu-
meriska prognoser, radar, satellitbilder 
m.m. PV 30 Väderradar införskaffades 
1980. 1995 infördes det s.k. MOMS-sy-
stemet med delvis automatisering av ob-
servationstjänsten. 

    Bertil Larsson avslutade dagen med att 
bl.a. ge några minnesglimtar från F 5 
Ljungbyhed, baserade på ett unikt bildma-
terial som F 5:s museifolk håller på att 
iordningställa. En viktig del av verksam-
heten är att söka identifiera personerna på 
de gamla bilderna. 

    Bertil berättade vidare att han åter plane-
rar att besöka Arktis. Denna gång gäller 
det en expedition till havsområdet utanför 
NE Grönland, vilken kommer att äga rum 
sommaren 2008. Expeditionen avser stu-
dier av förutsättningarna för gas- och olje-
utvinning i området. Bertil har anlitats som 
specialist på havsisens rörelser. Isdriften är 
nämligen bekymret vid provborrningarna. 
Flera faktorer påverkar denna – vind, rota-
tion, havsströmning m.m. Man har tagit 
fram en modell som möjliggör prognostise-
ring. Man är också intresserad av att söka 
dokumentera den förmodade, endemiska 
och säregna djurvärld som troligen dväljs i 
anslutning till det mineralbemängda varm-
vatten som från jordens inre sprutar ut ur 
de nyupptäckta "skorstenarna" på havs-
bottnen mellan de tektoniska plattorna i 
jordskorpan. 

    Deltagarnas tack till det synnerligen 
givande mötets lokala arrangörer och med-
verkande förmedlades av Ulf Christensen. 
 
Jan O. Mattsson 
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