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öXaa kontakt rnellan d* yngre n*rdieka
rneteorologerna - det ser ut att bli. ett
av resuJ.taten av el*t åttonde Nördi.si{a
Meteorologrnötet, sorrr hölls i Köpen-
harnn 30 maj Z juni.

Vi var drygt 13S nordiske" rneteorologer
sorr hade sarnl:ats i Köpenharrrn fiir ati
övervara rnötet. Tyvärr hade inte någan
representa.nt för Isla,nd. kunnat kor.nma,
varför en av de första åtgärderna blev
att skicka ett telegran*r titl Reykjavf.k var:i
vi uttryckte vår förhoppning att vid iråsta
rnöte få se någ*n av våra kolleger från
tf saga* öertrr"

Från F"ir:land h:,:.cle det kcrnrnit trettå*
rneteorolcger och Elanskarnar sorrr # a s
spelade på hentrnaplan, hade å0 delt&gi:_-
t€.

Det råd.de strejk htancl rnetecralagersla- i.

Norge och hara ett tjugctal hade fått dis-
pens att d.elta. Änrnärkni:rgs*rärt var at't
Sverige vä.r så fåtaligt representerå.t.
Bara sju {7i rneteorologer hade ställt upp
från SMHI, medan därernot IvIVC hade
skickat elva rnän.

Någon reFresentar:t för }TIISIJ f*^:rns inte
och 1är överhuvudtaget aldrig ha delta:git
i något nordiskt rneteoroieign:öte på de
sista tio åren. Det är svagt.

Nåvä}, det var trevli-gt ai.ndå i Kripenharrrn
och här följ er några i hast nerkasta.de in-
tryclt.

Iijsdageg ägnades hur"udsa.kliger: åt åuft* ,

föroreningsFrohlen:et" Erik Ilråks*or:r

f.råsl TJppsaIa inledcle' rned en översikt av
hr:r .Långt vi kade k*rnmi? nåår det gåiller
att kartlägga nersrnut*qninge,ä av luft och
vertterr* Ile *v:riga f*rr+dragshållarna be*
h;rncllarie E:Iåka. {öysök ait rned }rjälp:aiv ,:
rruft).e ri ska spritl"ni.n g,$rrrsde}.le r efte rl.ikna
ltrftförhållander:a i er: stad *

}}å kvål-len var cie*t bes*k å Det Dansk.e
Mete*roicgiske Inståtuts r:ya byggnad på
.I"1.r:*'1*Utro, 1${i i" r}$rra å{,tipenharnn" }Ift<*r
;rtt l:ög*.ktningsfullt ha besett lokalerna
;,ivsluta<tre vi dage;: ganska r:pp*luppet rned
ett jåittelikt c*ckt;rilparty i datarst,?.skins-
hall q:n,

_e*g$*g_ Få s:rorgrläe'n utflykt ti.ll Ri sdu
fa rsknings statian il$rr orn Ra skild e. Fictq
skjuts rncd de finska r*ete*r*logistud.en-
terrta., ,5orrr hade hyrt en buss ffied chau{-
för *ch på egeft behostnnd tagit sig ner
till F;öpenha.rrrn, Det var I t pajkar srch
I fliclc,or s*r$ hade starta'f; en rneteorci$i sk
förening i Firrland"

I tjol ir;rcle de' åitt nel: tilt Pra.,g på en vecka
och år*t de.s*i$ri::.nan bes*kt Leningrad"
I fönstren på bu*seåi hade de klistrat upp
sxnå vackert*vädersrncl-n ach skrivit r:ted
st*r;r -bakstår."er I'CiJI'f ULU$ HUMILIS"
{s*m ju kan utveckias till stora. Cö}{GAS-
TU5).

Ute pni nist' sorrr är err halvrnilitär forsk-
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nings station dorrrineraele$ pr$gram::ret
av $venska flygvaptlets iareteoroleiger
scrrr i fem väJ.p}-an*f;lde ach eff*ktfull"a
föredrag presenterade r/äl:EF"* ?fi, för-
svarets nya väclertjän,st, Sq:rn allti.d r:år
r'årt flygvapen har uppvisr:ingar rrteru:.*
lands var succån given" N*vrrnärrnerr
o ch danskaräa vår be gei strade a ch öve r *
vägde ett tag att g& ur NÅTö"

På krälien tieltog Svante Bodi.n och und.e r-
tecknad i ett r*öte på wri.v*rsitet rned
danska. *ch finska rneteoroS"cgistudenter"
Vi j rirnf örde våra' u::"dervi sning s systenr:
och det va:: förvånansvärt att en utbild*
ning $orrå i Sverige tar 3 år, i hanrnark
och Finland tar dubbelt så lång ticl, rnycket
ber"aende på ett ganrrnaknod"igt und.ervis
ni.ngssyrtem. Annar$ var litt*raturen i
stort sett densarrrfila i alla tre länderna.

$å småningorn blev 'rri torrå? i hal"serr ä?
al"lt diskuterande och fcrtsatf,e mötet un*
der mer gernytliga fornnör på en a.v stans
rrrånga kvarte r s re s taura:'] ge r,

Tgr#*g*qg" uppt*gs helt av prol:lernet att
beskriva a.årnosfärens rslreJ",$*r i rrr..lrn.e*
riska - d.ynamiska rmocLeller.

ir,ksel \Hiin-ir$i,etrser. - ett i duhirei- 1:cr:ri{.rk.*
elee tungt fi.arsn in*rrr me'heorol*gi.n * in*
ledningstå.l]äde orn atvn+rf*irens predikta-
bilitet, d v s hu.r långt frern:åt, i tj.si.en vi
kan förrrts äga atrrlo sfärens st*rstil;ld*
rörels*r. Ilett;a åir { * ett a'v d* prer'b}"em
sörn just nu svsseS"nätter rr:ång;*. te*::-eti-
ker e:ch up3:fa.ttni.ngålrnåi. går iså3', Wiin-
I'iielsen tillhör de optinristiskä. ö*h ;r.nser
att ctet i en fra.r:rtid-ska,ll'v ayä. rnöj1igt att
g*ra 'å,*3 veckors Frogno$er3 Ragn;ir Tj*r *
toft från lrlorge a.r:såg, att- r:r;rrr d,*j.nrtöver
reed statistiska. rnetodern t ex. gei:CIrt:l att
,*tudera isen kring Grönla.rLC, säul.}e''kunnå.
utsträcka prognCIstiden tiII en lr*ån;rd. ,

.senare under dagen berättacl* Fdils #ustavs -
sor:, Frur rnä.n kan irrl*inrna. *b.:*rvatå*fi.er
från sateliifer,,:onstant-LeveL ballonger
sch a.ut*rnati.sk;: bojar i ett a:laråyssysteftt,
ett pr*blem son:" :nraft ackså är ffyssel.satt
rqed i lfanrn.ark.

Svante Bodin visade fesultat frå.n sin
ttkvasi* geöstrofiska rnodeål, fcrrrnr*eract
i empirisk* ortog*näIa-',funkti(:ner'r. Ett
liknantle prajeict, fast 'rvred använrlrring
ärv I'spektral repreeentation a.rr dei h*ri-
*cntella fåltet" ptresentera.des av dansken
Erik R;rsrrlus serr, M)tcke t populårt uttryckå

kara x11.a.n säga att dessa. försok syftar ti,ll
att vicl lösxing*n av de grundläggande
at$:c.]sfäriska ekvationerna, ta håi::syn ti13
airyr* s f #.r *n s * €i ä n s t ati s ti$r-kli*"r a"tol* g i I *
ka. stErtkl-*c"- I Svantes fall gerr$rrx S*:gg
rå_sS,! fur:na., i. Erike gencxrr materrratiskt*:'- * rrflil?'å e g enftrnkti*ne r.

il;igen a.vsåut;ldqs rned sighteeeing g:h
star rniddag på Carl sbergs -bryggerierna..

ågg9gg Fv*fesssr Erik Falrnän från
I{elsi.ngf*rs irål,ed.rie etagen n:.ed en kritisk
öv*rsikt av den syncptiska rrreteorologi.ns
utveckLittg r:nder de senaste 50 åren, €E
sak $ör.n Falrnån orn någon bör kunna göra.
Hrrn sade bl a' :

,rr|'{urnera. ugrpfattas den synoptislda meteo-
iölogin'sftä nårrnast "sorn en dee kriptiv"
'brans ch, i rnotsats till den dynamiska.
ell-er t*oregiska mreit*orologin, $orrr antari
gå rner F*å djup*t. rt

F,*"trrrrån. avrrier e::l*ilertid inte att d,et finns
någc'n r::ots ättning hrär:

t I å] e rrrt:d e r:tä. n.uåT: e ri. ek" a p r $ gno srnode 1-
lr:rna rnåst*'utgå från en så. rrry{:ket soryr
nl{tjåigt e:rake represeniatisn av det rrro-
m"trnta^rra. tillståndet i ritm.osf,åren över
viel*träckte orn::å,1** 

1 "

il* n.'ux:*rieka rrl.*t*derrril har i ståillet,
enlågt Fal,::c1ån, t'"b)-ggt över den klyfta
st:rn. ti,rtigar,re i viss mån r*.tt mella.n dessa
tr.al bra:ascher av meteor*logisk forskning-
Jag skulle egentligen anse. att det, v*re
riktigare att ånt* alls ta.Ia ofil syriclptisk
sneteclr*il*gi.; nlä]r kan ta.la $m syneptinka
rr':.et*r,ir:r, sy.rrr:ptiska. kart*r fi: r::, rn.e$.
b'*gr*ptrret syn*ptisk, rnete*roL*gi. är nu*
i-n€l:;*. *tt ftrrå.kl.rat begreppr',

Fr*desscr Fa].rnän, s$rsr talar finska.,
rnen årey st""ensfu"a söm sitt rncdersrrrål,
åiari"e tili skåLånad från sina lanclsrnän inga
rtttiyr* yrr*blertl att förstå de oli.kä nör-
dåska språken, Ånnars var det nog så att
finlåi.ndårvra *ch d.anskarna inte begrep
varä.ndl.r:a$ Itdåal*kteril. T'ilL nåieta rrsv-
di *ka rneteorologmöte, i Norge L97 4,
hör n#g al"la s$fi] *}sali. hå}la föredrag
öv"e rväga att tala errgerlska. 'Iroligen når
rraårr då rn axirr:a}* ;rntal' åhörare -

::l

Llnd*r eftermidiiagens avslutande före-
ci::a.g visade La'rs*Erik *lss*rn från KB
riågra i rr* *ultat från rnikr*rtreteorol*giska
rnåtningar kring de; stora sjöarna i USÄ.
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Lars* Hrik 01s sq:n har nyss återvrånt från
en tid sörl: rråfi-sistent-pr*f*ssrlsnr våel ilhå*
cägö ljniversity rich vi*ade ?:3" a brur ry:ä!':ri

ntuA mååtningar r{v sv;rvelha,}t{*xr i åtiJt*n
kring C3:åc;igo kan åskåd'iigg$:r:a sj *b::ås *

cirkulaticrren"

sarnrnanfattning Ett rr:.ycket givanile yrröt*.
ffiära tiilfäi].e att åY*sna ti"ll
intres eanta f,öredrag, utan *ekså att k:;yta
personliga kontakter.

Mycket dubbelarbete på rnetc*r*Sogirrs e:s:t*

råde skulle kunna undvikas *cyr sarr:arbet*t
rrrellan de nordiska låind*rna ffirl:ättred*s'
Vi har jt: i nnycket sär$trra pr*håer* n*h
v&ra resurser kan anvfirtd*s effektirräre $!Tå

vi i et$rre uteträck*ång sarrr*rdnar a'rbet*t"

Kontakterna bör inte bara väTa för}:ehåilna

i" :;

ci* *åååc.a icl.s'[:itut*ns c]:*fer *ch h*gr* f*re*
lr.a::e, äv*r:x sie. ttva*ååg*.rt r::et**r*X.*gsv3:4.
sku!å** h-n st{-:r nytta ;:.tr "l.tt utbyt;: erfeven*
h*t*r rtreri s:i"n,t n*rdåska k*åtreg*r"

5. F"iniand. år de "rlitga rrrete*vcl*gerna
myck*t a:rg*3åigna att eta'blern. *n eådan
]s*r:frakt - Ilssas initi:e{:åv fåck s*avåct ger:*
$våir från *e *arrsts.a stuEtenf.efna*

?yv*irr fanns de'L ånåe så snånga rryrå n*rska
r:ch gven*ka sr:et*:*ro1*ger på rnötet, fflörl.
j;i,g åir övertygad *rrr att intresset är l-ika.
stårt på d*t håll*t, I Helsi.ngfcr* t9?0 tr$[f*
fade jag mångå 3ligga ttrete orologiska
trpiker *g gutt*r't, $ssn" också vilLe bryta
sig trr ei.n natieinella ie*rlering"

Å.n*ers Fers$on' \.rEY

** svensk*. rrrete*r*1*g*r På vårler*
tjärlsten, flygvåd*rtj*isrstervl'a t:ch uni'*
v*rsiteten' ,$scvt år intress*rad.e ;rv
nq:rei.iska kclnt*.kter f)å alet rnete*r*ln*
giska ermråd.e{ kan ann:.äi.a sitl intr*s*
se till
_"&nder s I3*rs scln, VFV* $MFgf , Frådh{-rffrs *
g;rtan $, 1. *ä ä3 ST'0*1";H$L3rr{
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