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Rannaleet erhötl i år ett stipendi -
aö

f rån Sverige -Amerika Stiftelsen
meteorologistudier i USÄ.
Yid sid.an av forts atta studier över

den subtropiska jetströrnrnen och dess
betydels e för cyklogenesproblemet,
kommer Rannaleet även bl a att stude-
ra prognosverksarnheten vid US, Weather
Bureau i Washington. Av stort intre s s e
i detta sannrylanhång är naturligtrris
amerikanarnas omfattande numeri ska,
grafiska och statistiska prognosmetoder,
speciellt med avseende på cyklogenes -
procegser, prognoser av moln- och
nederbörd.sområden rned hjäIp av ver-
tikalvindsberäkningar, stabilitetsbe -
räkningar osv.

En annan mycket intressant sida av
verksamheten vid. US. W e ather Fureau
är projektet rned vädersatelliter och
hur t ex rnolnbilde n tagna från satelli-
ter utnyttjas på väderlekstjänsten och
infogas i den vanliga väderleksanaly-
sen. Även olika frågor angående ut-
bildningen av rneteolologer står i ame -
rikaprograrnrnet, bl a hur en ny avväg -
ning mellan den teoretiska och praktiska
utbildningen rnåste ske rned tanke på
de nya tekniska hj älprnedl ens snabba
f ramsteg inorn meteorologien.

Yistelsen i USA beräknas vara
under {örsta halvåret 1 964.

YsFlLETssFqpEsSillq.lne+c
Den rådgivande kornrnittdn för de eu.ro*

peieka väderleks skepperr safflmanträdde
den Z8 - Z9 rnaj 1963 i Haag. (neträffan-
de bakgrunden till denna kon:rrnittd se
redogöre1se för förra årets rnöte i SMHi-
lladet/Nr 3 -1962). De ho1länd"ska rnyn*
digheterna hade ordnat r:red en {örnärrr-
lig möteslokal i den ho1ländska regerings-
byggnaden i Binnenhof, där kornrnittdn -
disponerade den vackra kons elj salen.

Representanter för ett Z0-tal nationer
hade mött upp. Huvudpunkten för rnötet
var genomgången. av den ekonorniska
redovisningen for väderleks skeppens
drift under 1962. Det visade sLg, att
kostnaderna stigit ej oväsgntligt under
det sista året. Billigast i drift är de
svensk-norska fartygen, so4fr kostar
f.98.386 per styck under 196?-. Dyrast
är de franska fartygen, som kostar
f,l 59 .827 per styck, ehuru siffran tack
vare de nya rnoderna fartygen kunnat

I
nedbringas något under 1961 års siffror.
D e engelska tartygskostnaderna har vä-
sentligt ökats och ligger nu på X|42.507
per styck, d. v. s. ovanför det trtakrt på
å140. 900, sorn enligt det internationel-
la väderleks skeppsavtalet innebäq att
vederbörande land sjä1v måste bara ö-
ve r skj utande ko s tnade r . D e eng el ska och
franska representanterna framlade ock-
så ett önskernål ti1l avtalsändring syftan-
de till en höjning el1ey ett borttagande
av det nuvarande taket på å,140.000. På
det foll utanför kornmittdns befogenheter
att behandla denna ftäga, som sannolikt
rnåste bli fciremåt för en konferens på
högre p1an, ansåg sig kornrnittdn icke
kunna vidta annan åtgard äs att framföra
forslaget till ICAO rned begäran att det
rnåtte undersökas om det vore möjligt
att inom avtalets rarn införa någon form
av indexreglering av taket. Likaså skul-
le ett av den danska representanten väckt
förslag orn att ICAO skulle utse en sär-
skj"ld revisor för granskning av de redo -
visade kostnaderna vidarebofordräs till
ICAO.

Bland övriga frå.gor , sorrr behandlades,
rnärkes försäk ring sf rågan, sorn vid för -
ra årets sarnrnanträde var föremål för
rnycket delade rneningar. Sedan dess har
inorr ett annat internaticnellt avtal, näm-
ligen det s om väde rleks s tatione rna på
Grönland och Island, utvecklingen lett
til1 ett förordande av att all debitering
av försäkringskostaader slopas och att
vid ev. forsäkringsfall ersättningsan-
skaffningen debiteras sorn en kapital-
arnorteringskostnad, I'rån svensk sida
förklarades nu att rrrarr va-r beiedd att gå
rned på detta system även betiäffande
väderleks skeppens förs äkring sfråga.
HärigenöIn har enighet uppnåtts mellan
de skandinaviska länderna på denna
punkt

Efter mötet ägnades en dag åt besök
å det holländska väderleksfartyget
rrCumulusrr i llotterdarns harnn. Detta
fartyg orn a:a Z. 000 ton har nyligen ta-
gits i bruk. Byggnadskostnad.en uppgick
til1 å 626.859, vari ingår radio- och ra-
darutrustning för S-95.159, Radarn {Si-
lenia) är uppställd på stabiliserad platt-
form.

Erik Mel1in

TTTEDJE NORDiSKA METEORCLOG-

Det nordiska rneteorologiska sarnarbe -
t&, solTl beslutades i Bergen 1958 och
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som skulle bestå i regeLbundet återkomrrran-
de konfererr$er, frar ,otvivel"aktigt visat sig
ha en luåAtion 'alt fylta. Konfeienserria här
varii livtigt besöktä och utbl-tet vartt gott,
såväI det rneteorologiska som det'söcialt
mänskliga! De! treaje nordiska rneteoro
logmötet, sorh holls i Köpeninarnn ?7 - 31
rnaj blev $qffr tidigare möten en succ6.
Från Finland kor:n ? rneteorologer, från
Island 3, från Norg e 26, från Sverige 19
sarnt från Danmark ett okänt antal. "4tv in-
stitutets tjänsternän deltog Axel s son, Sengtc -
Eon, Berggren, Ehde, B Eriksson, Hov-

rnöller, Lönngvist, Morales samt William -
Oloson, vilka samtliga holl {öredrag.

Ytterlig are Zl foredragshållare förekorn
på programrnet. D et gerrrensarni::a ämnet
för de fle*ta forädrag€n var prognosprob"
lemet. Icke alltför över raskande handlade
en hel de1 föredrag öfir nurrleriska och sta-
tistiska prognosmetoder och dithörande
p roblem .

Liksorn vid föregående nordiska rneteoro-
logmöten' komrner en publikation t'Föredra-
gen i sa:rnrnandragtl att publiceras av den
danska möteskornmittdn och ti1lstäl1as rnö-
te sd elt agaTna s arnt de no rdiska meteo ro -
logiska instituten.

D e yttre arrangeffIangen för föredragen
var välordnade och hela prograrnrnet f1öt
mycket bra. Under rnötets gång anordnades
två exkursioner, den ena til1 flygväderleks -.ötjänsten pä Kastrup och den andra till den
danska atomenergikommis sionens anlägg -
ning vid Risö utan{ör Roskilde . Bägge ex-.
kursionern a kornbine rade s rned icke -file -
teorologisk aktivitet. Besöket på Kastrup
avslutades rned en geffrensarn nriddag rned
hog stärnning. Resan till Risö utsträcktes
till Helsingör för att bereda mötesdelta*
garna tillfälte till historiska återblickar.

Derr' sista kvä1len i. Köpenharnn bjöd det
danska rneteorologiska instituiet på en
festrrrid.dag i universitetets festsal.

Sis ta mötesd"agen enad.es rnarr orn att näs -
ta rneteo::olggmöte skulle behandla klirnat *
ologiska problem, där ordet klimatologi
tas i en mycket vidsträckt betydelse. Detta
möte, sorn,trolige;r äger rurrl hösten 1964,
kornmer troligen ätt avhå11as i O sl"o .

Samrnanfattning svis kan konstateras att
det st*ra vårdet av d"e nordiska sarnrnan-
komsterna återigen bevisats och att rnan
nu väl får betrakta d.ern sorn en nödvändig
institution. De nordiska meteorologrnötena
ger meteorologerna möjiigheter att icke
blott ventilera fackrnässi"ga problerrr utan
även att knyta personliga kontakter.

KL IMATKOMMISSIO NE NS SÄMMÄN -

Meteorolcgiska världs c rgani s.atio -
nens arbete är ttLL stor del baserat på
den rrerksarnhetr.. $orrr bedrivs inom de
B tekniska kornm'issionerna f*r synöp-
tisk meteorologi, äeronautisk rneteoro-
1ogi, rneteorologiska instrurnent- och
metoder, hydrometeorologi, rnaritLrn
rneteorologi, agrikulturmeteorologi
och klimatologi

Kommis sionerna samffraäträder i re*
gel en gång vart 4:e &v på inu;udan av
något land, som organiserar mötet och
sorn står för de flesta arrangernangen.
Betydande utgifter är forbundna r1led
ett sådant rnöte, *ch ö,ärför blir det of-
ta svårt att {å värdland til1 mötena. Ge*
neralsekreteraren har därför utsänt en
appell til1 rnedlernsstaterna att utfärda
inbjudningar. tfter kontakt rned kom-
munikatiansdepartementet har institu -
tet prelirninårt kunnat inbjuda klirnat-
kornrnissionea till ett rnöte i $tockholrn,
vilket planeras äga rurn i septernber
| 9{,5. Tidpunkten {öyefaLler av1ågsen,
men flera organisatoriska problern rnås -
te tas upp omedelbart {öx att hinna lösas
i tid.

Det kan erinras orn att byråchef C. C.
1Va116n är vice ord{örande i klimat-
kommis sionen.

RYMDFORSKNINGSMCTE I GNNEVE

Förenta Natianerna inar en kornrnitt€,
sorn behandlay tr&gar arrgående den ytt-
re ryrnd.ens fredliga utnyttjande. Denna
kornrnittd bar två underkornrntttåey, €n
juridrsk och en vetenskapligt-teknisk.
Den $enare samrnantrådde i Genbve un*
der tiden l4 - 7,9 maj. $om svensk dele-
gat vid rnötet fungerade laborator:trL Berg-
gren.

Vid mötet, som bevistades av 74 wted'
lemsstater och sex internationella orga*
nisationer, behandlades sex olika frågor:

1) utbyte av informationer
7") Lippmuntr an av inte rnationella p ro -

gralf1.
3) internationella raketbaser
4) utbildning och träning '

5) eventuella skadliga effekter av rymd-
experiment

6) den juridiska undörkommittdns re-
sultat och åess inverkan på clenna
kornrnitt6s arbete.

' Av de ovan uppräknade punkterna gav
de första fern upphov ti1l rekornmenda*
tioner, vilka via rnodeykornrntttån så srnå-


