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r- ekall tillämpas vid tilldelning av heders-
,bevisni*g. '' I)är stå 1 

' bl. a. att rnedalj
;, ,elletr a'rttrbattdbui får tilldelas tjänste-

,s- rrlan ,i,vitkefi,'löriegråd"s'om hel.st på lone-ä- plan Ai.'i Den sorrr avböjt orden kan dock
r ej koinma i 'fråga för medalj eller arvn-

!- ':'

'.....,'j

i. :

NORDISI{A METECROLOG-
,.' I lt , '

5.

bandsufr.;r

Man kan antaratt många tjänstemän^som
skulle avböjt medalj såsorn hedersbe-
visning korrrry'r'er att acceptera arrnbands-
u3,

i r'" 'i "': "

' '',r.,. '.i' .': '.' rtlil:;i':'j

att rumekostnader och rrratkostnade" ..

n:{afe {ör Stockholrn's{örhå'llanden sägas
vara mycket rroderaia. i

.

Under rnötet kommer cirka 35 föredrag
alt håll,as inorr olika ä:niresorxarådep.r....
kiirratologi och klirnatotrogieka rng!öäöi,
numeriska rnetoder av olika :slag,''lla- '

turligtvis inkluderande ert' serie föreå*ag
. om. nl:*u"iska prognoser och analyser;
, ,Vidare behandlås lnstrumentfrågo-r och
i, s.ärrrband därrned cibservationsfrågor
för flygplatser.

"]iSJÄTTE
MöTET

L .- | i_.r

Under en m'dteorolqgisk konferens i
- : 'Bergen'föritio år sedari beåIöt de skan-

dinaviska deltagatna alt {nan lkut},1 ,för-
söka åstadkomrrra en rnera ordna$.{grm

" för skandinaviska samfn'ankonag,täi-''G*-
, rrstyr att bilda rnetåo-1,o!b'gfötp,ningar i de

otri.ka lånderrtä, vilka sku116 rjtgora,kg*r
t*ktorgan, hoppades man!tunna,,{å, igång
:stt'fe$elbundåt sarnarbete. Detta h*I
tyclcåtälöver förvåntan och lTlaq,har på
denRa väg organiserat fern nordiska ri'le-
tecirologmöten, sorn konferensernå har
koihmit: att kallas ' Det första' hölls i
$toclchokn och Uppsala i rnaj' 196c, det
'andraii Helsingfors i septgryrbg" : 1961,
det tredje i Köpenhamn i ntaj 1963, de!
fjärdb 'ii()slo i 4ugusti 1964 sarnt det
femte i F,eykjavik-i juni 1966. Turen
har nu åter komrnit till Svenska &leteo-
roLogistra '$ållskapet att stå $orn' vård
ftir'rdå sådån sarnmänkornst. Mötet äger
rutrt t''Stöckhokvi undei tiden I1- 1+ Sunit

:, i.r: '. ': l',- "''it':'i i':'l-j. :'

I börjari' avlår"i 9'6? tillsatt.*'irrolr, säIl-
skapåt en öbgänisåtiohskomrnittd beståen*
;;ät ttitJ'eltåcknad: o cä Laborator,Sture,,
\Mickerts, 'F-Orf . 'Metebrolog'Tidward ,

Karl:sb''on,' ''Iuvc, ' hai biträtf i. arbetet.
Ko*riittdn tog sora-r sin'första uppgift
att försöka ordna en så trevlig rarn sor{i
rnöjligt kring rnötet. I och rrled att vi 

i

lyekädes få hyra Häs selby slott, anser ,^:

vi ossrha nått det uppetällda målet, Få
Hässelby slott äger icke endast'sjailva, 

,

mötet rurn, utan dar har alla utländskä,,
giister Bottl så 'önskar kunnat'inkvarte- '

rn,s'. :Vida#e skall den sedvanliga boq- .i
ketteri ä$a rurrr'dår och för första dagQ&s:
välkom'slp.grty kan rrran knapryr.ast t'dnka , ,:
sig en rnera parhpig rarn ån första vå-
rringen på slottåt: 'En ytterli g?te fördel. ,

fgr*våra utlatrröska gåpfer är det fakturr.*'

För finansieri"ngen av d.et hela har AäIU '

2000 :kr utve rlcate - från' Uttjildningsdåpar-
tementefi ,oclr: vidar'e' har ett tiotal' instru-
rnäntfi;rrTrör 'kontaktatsi.' i De s så ' firriror '

hjälper' till. i ,attj;'tåckä 'koist'nadernd toch'i
gä" $af *',o tåry, *r rni ein, ut s t ällningr .f 

ö.-1 
: deirii,

[er"dern',tid för.'.ett kortare föredfag -',
äarnt. skall på alLtr sätt underl'ätta''kontak-
ter :rnellan firrnor'r'la ochi intre sserade
rneteorologe r.

Utöver den r.edan närrinda banketten och
det in.ledande Bartyt, ianordnar vi även eir
efterrniddag s; båiutflykt på' Mälaren'

Slutligen rnåste vi i rättvisa.ns nåC*n:er'':'
känna att det finns en rnörk sida i denna
elj:est ljusa bild och det är lekatrfiägah..', 

,

nål tiltgängliga föreläsningssalenlär i- ; ,

min,sta lap-åi, 
*varfor 

det tlåvi's kan bli'ii'j:i'
ganqka trålgt, Vidare är platsbristen .,1

iiA natketten rätt besvärande. Vi'hoppaå:
att de av våra svenska ko11e8örr' sorn '

ev.entuellt drab,bas av någon;av dessa
na.ckdelar, har öve:rs eende rned detta'
Vi har bedörnt saken så"att fördeLen med '

att få,Hässelby slott somr rar,h' för våia' ''
för edr ag o ch andr a : s äilrtlTlankorne te r'- o ch''
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att kunnr erbjuda våra utländska gäster
CIn rr).ycket trevlig och ganska billig för-
Iäggning ö*erväger'eventueLla nackdelar"

Itcy Berggrer:

DEBÄT'T ÖVNiT"
SYN FÅ VÄDtrR
PROGNOSER''

Äl.rfignT " BÅTtrol-,iis
CCi{ VÄDER"LTKS.

Under hösten L967 tog Svenska Ktys sar-
klubben vid flera tillfällen kontakt r.:ed
Sh4HI. Orsake; *åir'att rnah inte var hel"t
nöjd med institutets-#ädelrleksrapporter
och ansåg att de ej var tillfredsställancie
för båtfolket.

Vid dessa kontai<ter stod det klart ati Krys-
sall<lubben "hade flera väsentliga synpunk-
ter att ,andraga rnerr sarntidigt också att
den tiii vis s del saknade inforrnation orir
vilka rnöjiigheter institutet har att kunn;r
tillfredsstäl1.a dess önskernål. I sy{te att
åstadkornrna en kontakt rnellan Krys sar-
klubben och institutet, vilken kuno"e ieda
till, att rnan på omse håll fick klarare upp*
fattning orn önskemål och rnöjlighete", Cn.-
crcinade Svenska ldeteorolagi ska Sä11ska-
pet en debatt rneä'äi-niiet "Båtfotks syn på
..ad*r och väderleksprognoser'r. ir/iötet
höI1s den 14 maj p;i 'stockholrrs U'ni'versi-
tets Geografiskä I'nstitution på Obse'rvato-
riekullen. Till iäotetr vaf inbjudna ett' an-
tal rnedlernrnar av' Svenska- Krys sarklubi:en,
Två av de s s ä, öve r stel öj tnant Einar Kj ebon
och forfattaren Äke Janheia, höll inied-
ningslnföranden. En. av rnedlerr-rmarna i
Kry s s aTklubhens ;västkustkr:ets,' ingenj ör
Bo'stjernberg,flög upp f rån'Göteborg spe-
ciellt'för denna debått för att inforrrlera
orn västkustens speciella prol:Ler"n i detta
s atrrrnanhang. 

Å

:

1'sitt inl'cdningsanförailde talade överste*
1öjtnant 'Kj ebcn otr] " Båtlivet av idag ".
Han frarnhöll att t'åtheståndet snabb't hadc
ökat och att rnan nu alirnänt räknade rned
500-600. 000 fiitidsbåta.r av olika slarg i
landet, Dettar ihnebär många nybötjare
och ävefi rnånga srnå snabba, öF;:rra håtar
sön:. använd.s ior dagsutflykter, il*"clagars -
turer ellär särnesterfärder. f)essr-rtc'rn ut-
nyttjas de $ orrr'kornnaunikationsrnecl.el rnel -
l.an arbetbpiäts och sorrrnlarbo sta<i. Exploa-

te'ringen i skärgården :ledei:rtilI,fäl'åeiri i
skärgårdarnas ytterarnråd.en dår vattrlet $

är betydligt öppnare och hamnrnöjiigheterå
na begränsade. Landstigningsf örbuden kau;
inskränka har:rnmöjligheterna i vi ss rnån. r

Ile srnå snabba båtarna ficstar till'längrer
{ärde r; rna11 I'hinner'r fara till avl.ägsna
platse r {}ch har då ofta ingen tanke på bå-
tens larnpiighet, särskilt i särnre väder.
Cverstclöjtnant I{j ebon underströk hur
rrairgi(*g be roendc rnan är av vädre t under
färder till sjöss; regn gör inte så mycket
rnen irård vintl kan var,a:allvatligt. Ris,
kerna ökas dessutorrl genorn att den ijå-
gående avfolkningen av fyr- och lotsplat-
ser ryIedför rninskade rnöjlighcter till
snabbt ingripande flör undsättning. Väder-'
leksfaktorn har nu uppmärk,samrnats av
sj öspo'rtsor gani sationerna,genor,n l"änrp-
lig propaganda. Svenska Krys saf,klubben
har i.nfört l,,sin rnatrikel prognosområden,
vindskala,5amtä: tidpunkterna för väd€?-.:
leksrapportern:e i radio i de nordiska 

'ländetrna. Sj övettskomrrrittdn propagerar
för uppirtaii:ltriarnhet på vädret och har i
årets folder inforr:rerat orn väderlek,s-
tjänstcn i samråd rncd representanter
från SIli-{I. tJverstelöjtnant Kjebon clu-
tade rrred att frarnhålla att utvecklingen
och Ce nya e rfarenheterna har gett anled-
ning till att från båtfolkets sida framföra
I'is,ca, önskernål för ait öka säkerheten
till sj ö s:s .

Författareä Janhern framförde mera kon-
kreta för'slag och önslcernål. Hanis förs-
ta {ör slag v&.T att öka antalet observa-
tionsstatibner i' skärgårdenri Han ansåg
artt det fanns alldeles för få observaticlns-
stationer nu, och att <le sorrr,fanns,, inte
var repre sentativa. fbr den storra naellan-
skärgå f den. I-ian f ör e slog err' kedj a av
ot:seyvationcr från fastla.ll(Aet ut till ha-
vct.'. $,{e d deras hjälp skulle man'kunna.
påborja crr,forskning orn det speciella''
skärgårcisr'ädr'et,. oclt efter hand borde
även spe cie lla ckärgård I - o ch kustprög.
ilosel' kunna göras. Sjöbrisen ansågs, va-
ra en, godvädersvind rnedan därernot .i

"lågtry*ksvindernant var bösvärligare, r i

specielit 'berocncle på byigheten; scrn är
rrler utpräglad när vinden konrrrner från
lar:rd. Vad bctr äffar väderleksrapporten
i tidningarna ansåg han att kartan var
för iint:etsägande. Han ville ha flera,iso''barer'ijtrita<le så att kar.tan fick, ökad:; :

relief,.',och trl:cv trrer dramati sk. Vidare
viLlc 'lien ha 'öve r sikten'trrer detalj erad
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Nit ochRedligl: ,': i Riketo Tjänst. Som Förste statameteololog Gustav Gyllström,
9!4talats i föregående ngrnrr're { av SMHI- ldeteorolog Gunnar Ryetedt och Meteoro-
bladet ka4 rae.d4lj 91r1a fr.. o. {n, inneva- log Sture Malmbergr. Fö:rnte Meteorolog-
.r.ande,år utbytao .mot guldarrnbandsur. aosigtenterna Stig Eriks son, Ruben . 

,

Sap.tliga ,r4edalj öre r. hade valt detta al- Holgerss.on,, E.relt Imrnelsiö, Bror
ternativ. . . , :i ..,., ., jrr r.. Löhinan, Äke Sandberg,. Einar Svenason

' '::'! r ' .'0 ,. - .,.i.1..1-: '.ii:;,

Årets rned"aljörer vid institute,t, är:

':
.i

, ,, I
sJÄTTn NORpiF$Ä TVTETECROLCC-
r n#-mnm
l'r'l.t-j I .!l' .l-

Under fidetr 11- L4 juni avhölls det sjätte
nordiska rneteorologrnötet på Hässelby
sLctt i Stockhclrrr, Deltagar;::ttalet var
stort: utöver ett fer:'rtiotal deltaga::de
s-'/e::Iskar, korn 18 d;rnskar, I finnar, Lg
norrrrlän sarrlt 1 isLänning till rn.otet, An-
tal-et {öredrag var trettiofern, vilket en-
das'; ia:.ed vissa srrårigheter kunCe pres-
sas in i cien tiilgängliga tidsperioclen.
Iv{ed hjäip av ett s. k- äggltohningsur och
rrled föred.i'agshållarnas och diskue sions-
ledarnas goda bistånd tyckades rnan dodr
ganska l*ri"a håLla det uppgjorda tidssche-
fi:t l"t !

Föredragen avhandlade en:lång iad ärh-
nen ir:or:n de sLest shiftande grenar av
rneteorciogin. Det skulle här leda aLit-

" fö'r, Iårigt att'fölrsöka ge en resurnd av
des sa f öredrag. Intre's cei:ade hänvisäs
i stäiLet till dJ fc;red.rag's samriaandiäg; :

solr1 i dagarna hålter på att distribueras,
I dennt tr,rlynr finns oöt "å nifuliständig
'deltagarförteckning o , 

" ': '. r.:'i. t-..' -

Avsikten rned de ncrdiska rri.eteorolog-
rnötena är inte bara att be reda de nor-
d-i ska rr'r.eteorologerna en rnöj lighet att
håIl.a för'edrag för vararld.t'a,. Inte minst
vikiigt år att r:rötena ger en ::r-röjl:.ghet
tili personliga kontal..ter; $:.an rnöter
garnla vänn"er och göi nya 'bekantskaper.

ilet är d.arför r:nycket ..'iktigt ai:t ramen
krir:.g nröiet är gynsam cch i detta av-
seend.e naåste r:ran säga att Hässelbymö-
tet var en succd. En bätlre rniljö för ett
ncrCickt ffi.öte kan rnan svår'ligen tänka
sig och när des$utorn vö.dret visacle cig
b1i str'ålande under hela rnötet, var frarn-

och 81of. Vfihlbo.rg, säfili trörste Radioa$-
sistent Fo,lke Ahrrran.

gången given. För att ytterligare förbätt-
ra kontaktmöjligheterna dels rnellan mö-
tesdeltagarna själva och dels rnellan de s-
sa och olika. svenska intr€ss€räder, an-
o rdnade s ett co cktailparty, en bankett
o ch . en båtut i lykt. Den s i stnämnda tog
deltagarna till lljörkö och d.et garrrla
.Birka, sorn r:nåste $4gas vara elt lämp-
ligt utflyksrnål för nordiska gentida
vikingar ! Orn någon anlTrärkning skall
frarnföras nlot vädret under r:nötet år
det den att Cet var alltför varn'rt och so-
ligt under utflykten !

L,Iötet finansierades dels av ltungl. fuIajt,
sonn anslagit en surTrrna vilken täcker
lokalhyran, trycknings- och portokost-
nader, och dels av g instrurnentfirmor.
Dässa hade':beretts tillfälle att på Häs-';einy slott stälia ut en del'a.r, *irra pro-
dukter och hade också inbjudits till de
'sociala evenemangen för"att på så sätt
ltunna knyta kontakter.

Det är tveklöst cå att de nordiska meteo-
rolog.:nötena har visat sig ha en uppgift
att fylla och det var därför inte över-
räskande att en inbjudan til1 de! sjunde
norcli ska n:eteoiologrnötet f rarnfcirde s
av 'våra fincka gäoter . &iötet kor.rrne r
troligen att äga ru.rii på våren 19? 0 i
F{elsingfors.

r .i , i

o

äoy Berggren


