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NORD ISK HYD ROLOGKCNF $TTENS

D en fjärde nordiska hydrologkonferen -
sen hölls i Reykjavik Få Island under
tiden I S - | 5 augusti, 3'rån SMHI
deltog bc Nybrant, bd Tryselir.r.s, bd
Fremling {som talade orn rrGenomkcr-
ningsolyckor på is"), bd Falkenmark
{ "Svenska isbårighetsunders öknin ga.r"},
I sh Raab ("Olika grader av mekani-
serat ornhändertagande av liydrologis *

ka observationer och registreringar"),
1 sh Forsrnan ("Undereökningar övsr
snösrnättning och avrinning") och civ,
ing. ärnfors.

Bland andra intres santa prcblcm sorrl
behandlades på konfercnsen kan näm-
nas prcduktion och transport av is i ä1-
var (sh t#old, Norge), bestämmandet
av variationerna i rnarkens fuktighets -
grad (fil.lic. Virta, I"inland), bestäm-.
mandet av den potentiella evapotrans -
pirationen {tekn. lic. Iv{ustonen, Fin-
iand) samt snöackumulation och avrin-
ning irzorn Peerajärvs fja[ornråde (fil.
d r. Sir 6n, F inland) .

For övrigt diskute rade s även den inter-
nationella hydrologiska dekadert. Kon-
ferensdeltagarna fick dtssutom en in-
bl"ick i Islands märkliga hydrclogi, dar
både glaciärer och varnla hä1lor spelar
en stor ro11*

Genorn denna utmärkt organiserad-e kan*
terens l:,ar rnan nu f.&tt en värdef'ull ö-
verblick över de hydrolclgiska undersök-
ningar och arbeten scm f*r närvarande
pågår i Norden.

Finland inbjöcl til1 nästa konferens.
afors

DET FJAiIDE NORDISKÄ METJIORO.

Det fjärde nordiska metecrologrnötet av-
höl1s prograrnenligt i Oslo den 24 - 27
augusti 1964. ItÄöteslokalern"e vär beläg-
na i Universitetscentret på ntindern,

l5

d.et s. k, Velferdsbygget. D en impone tan -
de anläggningen, söm är av mYcket
farskt daturn, är vackert belägen på
slnttningar näxa OsJ.o. Vår möteslokal
utgjorde s ev en del av den väldiga gym-
nastiksalen, sorn vid detta ttllf-älle var
delad i tre föreläsningssalar med hjä1p
av två mellanväggax.

Antalet mötesd.eltagare var dtygt ett
70-ta|, varav 6 från varderaDanrnatk
och Finland, I från Island, t 3 från Sve*
rig e s arnt r e sten nor rtrrån. F rån SlvIHI
deltog ?,C, Ändbert, E. trikssorrr
C. Iviorales, "rt. Schrnacke, C. C. Walldn
och IvI. Vvilliam-01sBon. Äv dessa hol1
äriksson, Wa116n och William-Olssan
föx edreg,

Det gemensarr\ry:e tirn:net för de flesta fö-
redragen var klir'atclcgi, som uppdelats
i r.rnd.*ravdelnirrgarna gener e11 klimatolo -
gi, ternperatur, nederbörd och klimatva-
riationer. En underavdelning med rubri-
ken'rdiverseil fanns även rned.

Vid anrnälan till mötet utdelades från
sekretariatet en sammanställning av ti-
digare insända sarnmanfattningav av {-ö'
redrag en. Två sådana sammanställni*g -
ar är utsända för cirkulation inom insti*
tutet för kännedom.

D en fö r sta rn öte e dag en holl s en mcttag -
ning {or deltagarna i I-Iniversitetscentrets
restau"&ztt, N?sta aftcn företogs i strålan-
de väd.er en rnycket angenäm båttur på
Oslo{jorden. Färdrnålet var }'ornebu
flygplats, där den rrya {lygplatsbyggnaden
d"ernonstr e rade s . Kvällen avslutade s

med en enkel supd på flygplatsens restau-
rani. Onsdagen d.en 7'6 biöd det norska
meteorologiåka institutet på middag i
Unive rsitets centrets re staur artt.

lr{ötet avslutades den 27 augusti med" be-
sak på det narska mete*rologiska insti-
tutet, dår b1.a. den elektroniska räkne*
rnaskinc entral en demons tr erade s .

Nästa nordiska rneteorologmöte planeras
att äga rurn på Island under en vecka
försomrrlaren I 966, Yilka meteorologiska
problem som då skalL tagas upp till be-
handling har ännu ej faststäl}ts.
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