
-l MEDLEIvISBLAD FoR,svENsKAq' METEeRoLoGts KA sÄt-sK,APET'-



a- I

r ,{*.-ÄrA-re.r- ,rc./.:'
VÄDERKUNSKAP VÄDRAT I GoTT VÄDER

E n ln eI. v eg etatio nå p enio d, lnan 6 ö n -
d.Lutit. t edan N o ndil tza Meteo no Lo g -
mö tet L H el,s inE'6ö n+ . D z,t lzan v atLq.

' daga att i nägna naden 6einman6at-
ta vad 

^om 
tiLldn?g ^ig. . '.

',1

Temperaturen stegr

Under det elfte NMM S Norrköping
L978 var det strålanae solsken
ocir värme; Bara någon oag inr:an
det tolfte mötet r $vepte,:-,nordan-
vlnden ner över Fin1aird, rned snö-
glopp. Måndagen den 27 maj
skirigrades molnen. De skira
björkarna på holmarna vid Fins-
ka Vikerl"började b1i somnfargrö-

, na. Dag f ör .dag under mötet blev
luften varmare och behagligare.
Vädergudarna var oss nordiska
meteorologer nådi.ga ännu en gång.
När vi. låimnade llelsingfors den
30 maj började regnet åter stri-
la. Då var det ett varmt soilunäf,-
regn som började bara någon
tirnrne i.nnan vi lyfte -mot Stock-
holrn.
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Ni minns väl att våren 1980 var
konf likter.nas vår. .Färjorna mel-
lan Sverige och Finland stod
stilla. Vi bokade om tiII flyg
och kom lite försent, till llana-
holmen f ör at,t "vara med om
hälsningsanförähde och inled-
nings föredragt .
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Stimulerande atmosfär
'Hanaholmen är ett svensk-finskt
kUlturgentrum. Man blev genast
inponärad, åv den fina arkitek-
turen i byggnader. Tegelbyggna-
derna smä1te väI in i mil j Ort

,,med vatten, klippor, tallar och
I . .. .

b lörkar . Komb j.nationen av trä ,sten och texti.lier svarade mot
de höga förväntningar man har
på finsk byggnadskonst.
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Bekorddeltacrande
Omkring L2O meteorologer från
Dailnark,, Finland, Norgå och Sve-rige hade sarnlats. Tyvärr sakna--
des denna gång representant från
Tsland. Ett 40-ta1 föredrag pre-
senterades . Det ,f anns ingei tharrsatt ta del av dem alla. De för-sta två dagarna måste man tat,i11 parallella sess isner r €oren och en, smutsig.-g.iäa', Den för-ra tog"qpp problern inorn väder-
t j äns ten, den senare 'befiandlade
luftföporenind'ar. De itestå-fOrg*
Crag betrandtrade .begränsade pro-
blem inom ett brett meteorolo-
3iskt spektrum'men ganska många
tog d,ock upp problemet med korta
prognoser och lokalprognoser 
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Propromis
Utom att vara alltför Partisk
kan man påstå att ganska stort
intresse knöts till PROMIS-90.
Vägarna tiII en bättre framtida
väåertjänst, hur man skulle kiln' :
na knyta ihop alla tekniska och
vetenikapliga framsteg, disku- :

terades vid sidan av föi-eläsni,ng-
arna. Reaktionerna på PROMIS-
idäerna var i de flesta fall
positiva. En nortrnan ^var starkt'
kritisk till alla former av , nu=-. i

meriska prognoser, men han hadb",
visad,e det sig, inte arbetat .f : ,

vädertjänst sedan 50-ta1et.. 
'',

ove Äkesson och Hannu; Savij*åvi
redogjorde för erfareft"tet av
produkterna från ECM[^IF. Ove vi-
sad.e prov på en lång rad Pro-
dukter som man kan erhålIa. Han
uppmanad,e auditoriet att komma

BE8,f g'nå*9"E8$.bg$"ftåtI sä' ur-
nyttjare i de olika länderna och
centrets meteorol oger. Hannu
dj-skuterade modellens energibe-
handling och visad,e att model-
len har information utöveq den
klimatologiska ca 10' dygn fram-
o,
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Vi återkoilImer ti-l1 en och annan
föreläsning i kommande ntunmer
av Polarfront.

vikliqtat,tfåträffas
En s j-da av meteorologmötena,

" nästan lika viktig som föreläs-
ni-ngaroä r är den scciala s idan .
Det är myc'ket viktigt att få
dryfta gemensanma små och större

. .pröU1em med and,ra meteorologer
och att skapa och återknyta kon-
takter. Det är ii ganska stor ut-
sträckni-ng santma ans ikten som
dyicer upp-meö två,. års mell4nrum .

Ilanatrolmen ligger i.nte i Helsing-
,fors utan i grannkoilImunen Esbo 'Finlands fjärde i invånarantal.
'Esbo b j öd f rikos tigt På suP6 -

och visade med stolthet UPP nY-
byggda sarnträlIen med id6rik Pla-
nering och byggnadskonst. Vaisala
visade upp sin anläggning och

rObjöd på ö1 och smörgås. Vi fick
vandra genom fabriken och såg
montering av sonder och utveck-
lingsarbete för nya sensorer av
skiftande slag

Kfbpnhavn -82
Fyra givande dagar i skönt väder
och i alla evseenden en utmärkt
miljö Marianne Sågbom och hennes
kolleger är värd,a ett stort tack
f ör deras goda arbete.. :

L982 är det Dansk Meteorologisk
Selskab som arrangerar mcltet i
Köpenhamn. Henrik Voldborg m flPå uorgonea dea 12 oktober återades

det lägsta lufttrycket i havsaivå,. som ..
någoasin förr hamat i en.tropisk c!:..',
klon -870 nb. Det är sex ob 1ägre äo'
tidigare gällande rekord, också det no-
terat i en supertyfon. Och Tip åstad-
kon ytterligare extresnärden; 700 nb-
ytans höjd var 1944 u oeh temperaturen
+30o i ryfonens öga på 700 nb.
Tip fortsacte åt Nl{ och N över havs-
ouråden under de följande åagaraa,
svängde åt NE och släg cill 6ver syd-
östra,Japanr deu 19-20 oktober - den
övergick nu cill utontropiskt oväder.
Japanskt jordömk och fiske industri
drabbades'av oånguiljonakador, det
blev översväuringar, 11 dödsfall iu-
träffade oev.
Tur i oturen var att Tip under sitt
oest intensiva skäde hade dragit frarn
över obebodda havsonråden. Tip fick
c o tr positiva ondömen av en be-

- söctningsEen på ett av de åtetrränd-
ande rekognoeeringsplanenr: _.

...'ithe secopd penetrarion (inro Tip)
was beyontl descriprion. This ib un-
quescionably the nost areinspiring
stor:a I have.. ever ob5enred....The
noon had risen',suCficientiy to ghine
into_Cle eye trought, an 8- oile-cleer ' '

-area at che top of the eye''udlf . fö
eay it sa! spectaculat ie tofally
inadequat€.... awesooe ie i little
clogertt. . .
Och nog hade Tip ert öga, eoo bilden
visar.
Sar'*r'angtä11t efter Hariner lJeather
Log. 1980, vol 24 Nr 4 o

Erik Sctroacke. !

har redan börjat planera.

Erik ttljas
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