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I'{ÅI{DAG: Når vi r ett dussin svenska me*
teorolog€rr anlände,ti}J. Bergen så for-
sade regnet ner från hiurl.en. Det drop
av vat'ten på gatorna oeh längs fjäIlsi-
dorna ångade skogarna. Springande och
hukande under tidningar lyekad,es vi ta
oss fran t ill Farrt ofb Hot ell . Det förs-
ta son ndtte oss var skylta;r son med
stora röda bokstäver ropåd.e ut: ttVA$It-

I{AI[GEtlt ( vattenbrist ) StaAens nnynrlig-
heter uppmanade folket att spafg, på
vattenledningsvattnet. Vi trodde först
att det var ett ut slag s.v d.en beronda
bergenaiska humorn men fick sedan veta
a,tt stailen till al.J.deles nyligen hade
genomlevt en torrperiod. på två månad.er.
Efbersom stadens nyndigheter aldrig
har brybt si6 ou att,bygga ve,ttenmega-
sin had.e krisen ett tag blivit allvar*
Ii g.

tISDACI Ebt tema fd'r måhga föredrag uD-
d.er detta års möte var lokal*och mikro-
g;ii*stgrggg. 3'ö:,:'sta aaff"*d;gi ";d. 

-
Pe;l jF3pee,}_d från l{orge för de meka-
nismer som ger stora nederbördsmångder
frernför mindre berg eller kuL1ar. Seglg
Huovila berättad.e ån inversionsntitäfn-
ffinsha Lappnarken ach visade att
itet vintertid är stor temperaturskill-
naå mellan de kal.J.a d.algångs.rne oöh de
mililare bergeksmma.rna 

"
. P_aJr.l Ber.S-

torsson från fslånd. visaåe hur man med
iugångsdata från den anerikanska mark-
prognoskartan kan konstruera en detal-
jera<l tryekkarta för det bergiga Island.

På kvållen var rnöteedeltagarna gånter
hos Bergens stad. vid en mottagning i
den gemla Haakonshallerr.

l

OI{SDAG; .Dagens intressantaste program*
pwrlrt ver en peneld.ebatt över åmnet
ttModern prognösmetodik, sqrns.rbete män-
niska-rraskin'r . Spf;gqge_EåSg från
Ilelsingfors flygBlat s redogjorde först
för den vanlige meteorologens problem
att vålja firätt|t bland olika prognoeal-
ternativ,- Hon visade oekså en rolig ani-
nerad film, som meå hjälp av'material
f"åS. .trMi: s äator beskrev atmosfärens
rörelqe. i

: Ineeuiar'*Hol:r&FtJp* utmåJ-ade i sitt inläg,q
ån 

-framtia 
dåir meteorologe:r rev papper

från datorn som han sedå.n översatte til,l

olika specialändamål.. Detta kräver emel-
lertid. av franticlens meteorologer kuns-
kaper som mest är inriktade på att kånna
kundens behov och specieJ-la villkor,
ökad.e kunskaper i sanhällsvetenskaperna
borde därför ingå i utbitåningen.

Svante B.q4ip menade. ått
det inte var något att sörja över att da-
torn tog över d.e tfroligatt arbetsuppgif-
terna - hurnrd.saken va.r att prosnoserna
blev båttre. S@ forskare
från ostro, vffiing. Hen

ville inte se d.atorn som en ef.s3$!n!ng
för meteorologen'uta,n snåråre som ännu
ett hjSiÅgmg&I. Meteoro)-ogerna ska I ära
sig änvändä äatorn, kunna stålJ.a frågor
til1. den o'ch anpase a'd.en til1 sin egen
arbetsrybm. I{är'vi använder detta nya
verktyg får vi emellerbid inte glömna
bort de qa.m].a metodern&;'och de fördeLar
d.e fraae$-arne Gramueluedt från Bergen-
uni versitffiet eo rologe r-
na bara skulle såfrarbeta med. datorn.
Vore d.et inte }ika viktie*' att de prak-
tiska meteoro3^ogerna had.e kunskaper så
att öe kunde sanarbeta ued de veteb*
skapliga expexter eam d.river fran ut-
vecklingen. IIan avslutad.e med att skis*
sa en åifferentierad. r:thil"dning för
forskningsprogno$- och senhål1-srneteo-
rologern Han arrknöt därmed till HoLut-
ströms inlef,ning.

T0RSDAG; En av männen ur SergenskoJ-an,
Jack' Bjerknes, redogjorde för sina
forskningar vid University' of Cali-
fornia. Det verkar enlig! Bjerknes :'vå*

ra uppenbar[ att variationerna i' S'til-
la Havets temperatur vid'ekvatorn di*
rekt påverkar vääret 'j. våstra U$A och
t o m kan mod"ifiera, Idlands-Iågtrycket.
J'ackr åtr resli.g och 'blid'miinniska, har
på åldre d,ar blivit al.ltmer lik sin far
till ut seenrtet .

Efher ett uppskattbt besök på Hansabryg*
geriet for aLla he:n för att bfiå. öffi till
kvållens festliga båtutflykt i skårgår-
den. Tvårtemot vad nan tror år Norges
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Grdnnås
u,askinen

12 återger vi $igbiörn
inl"edni ngsanförand.e ttDat a*
i varslingst j enstenot .



ittgf;o;< 1z'ån" lit:x^gen fa:'ts t'l"ån et ci 3

kust inte kal oeh sterål som t ex Bohus,-
läns , utan rnycket lrlnmig cch grön. På d.et
vackra Solstrand, någon nil söd"er orn Ber-
geo o avn j öt s en d.el j.kat la:.mi åd ag ( vi
frossade f.ö. i fisk hela veckan). Det .,

hölls t a1 n bl . a. &v Erik Palmdn o som kå*
serad.e on Bergenskolån oeh Fossbys inset-
ser. Palm6n än trots sina 75 år mycket
alert och b*lmar stånd.igt på feta eigarrer.
Hen år inte särskilt storvåxt och med den
kal-a hjässan och den spjuveraktiga glånten
i ögat påminner tran både öxn Jean $ibelius
cch Anderssönskans F"a}le.

!

FREDAG : F örut om , några föred.rag CIm luf-t fo-
roreningsprablem d.i skuterad.es oekså de
nord"iska mcternas framtid"a uppläggning.'
F,g.pBq .$povj-l-a föreslog att foredragen skul:
l"e finnas tillg{i.rrgliga på förhand. o det
skulle und,erlätia forståelsen. Pall ågåS-
iig.rggpn ansåg att det skulle reffiec ut*
förli ga sarnnendf,es : men ansåg ackså att vi
skulle J,ågga ner &er arbete på fre&fdrand,et 

"Tydligare figurer, mi.ndre foruelexercis
och kortsre föred.rag skulle bj_dra till ett
höja intresset" Vieserligare år vi alla
rnet eorologer r men d.et år fel att t ro att
vi för d"en skul-l har något glemensamt sBråk,
Vi blir alltmer experter inom våra olike,
emala sektorer. Når rnan inför en större
publik talar orr sitt arbete äy ået nog
klokt att tit gå från att de söm lyssnar
!n!e*vgt*nåqgt*?i-1 q .

Sergtorsssn år en gammal Fossby-elev
och det glad,d.e oss ttvanliga met eoro*
iogertt att just han tog upp detta
för oss vikt iga problen. Frärnst yngre

I"Ijeilpmeåel och objektiva m*tod.er
f iir pros?lo rs av lokaLväder s t sx
hlLdning och r:.pplösriån6 åv d.i$Lrna
och strs,tusmoln * sosl kan.ti11-
lii.mpas på svenska flyg.platser sak*
na.s näs tan helt. För att f Srstika
minsk* d"enna brlst pågår iri* L{ffS/F
sed.an viss tid verksarrhet med nål-
sättning att uterbeta prognosmeto*
der för lokalväder. Htt prciJekt
amfattar utprorrnång oeh utveekling:
åv en nunerl"sk gränsskiktsnodell
nosr förhappningsvi"* kan Se €tt &tr-
tomatiskt d^atarbaserat prognos-
sys tero inom j 5 år.
Stt nytt prajekt raed" målsättnång:
att utarbeta r'tanuell*, m,ctoder f$r
tr okalprögnoser har s tartat und.ey
hiis ten *7 4. Behand i"ingen åv d.e
kanplicerade fyslkaliska Ftscås-
selna i atmosfärens gränsskik*
sker i dett.* nyå projekt på ett
fiirenklat sätt.

vetenskapsmän har en benågenhet att
unrler sina föred"rag fylla t avlorna
med långa, snåriga fo::rnier, med.an
de ä}d.re och etableyade knappast an-
vånder några alls. Med, kvalitativa
resönemang söher de istäIlet ge en

$sj$,qr!s$ {öåsåå91åe fö:' problemets
ns,tur. Hoppa* de frön tsergtoråsön
sådåe inte hamnar på hålleberget.

Und"er hela veckan besökte vi nästan
dagligen Vaervarslinga på Vestlan-
det som 1åg bara ett stenkast från
möteslokalen. Förutom de vanliga :'

våd"erkarborna pryddes våggarn&, öck-'r
så av skojiga karikatyrer av Ber-
Seron, Fjörtofb, PaLan6n, Bjerknes
m fl"
trnnan vi for iväg hann vi också med
ett givande besök på Polarfront 11
i Sergens harnn. Polarfront 1, som
låe ute på Norska Havet vid tj.11fä1*
le'u. skulle skrotas när hon kom i
h8rån.

Dessa nordiska meteorologmöten är in-
te bara givande för sina föredrags
skuIl, ut*.n främst Senom den möjlighet
till diskussioner nordiska meteorolo-
ger mellan sorr erbjud.s" Kontakter
knyLs cch man får vänner runt on i :

F]orden.

Ånders Fersson VBV

P$, Vi hade inte mer än ldrnnat Ber-
Sen så slutade det att regne och
torkan fortsatte "

Syf "Le t är att utforma fys ikalieka
metoåer f$r vissa typor Ev prog-
nöser i väl"definierade väd.erei-
tuationer" Metod.erna utformas så
att m&n med rel"ativt enkLa inåata
kan erhålla åe prosnosuppgifter
sour $nek*s ur tabel"ler och/eller
åiagram.
Iltprovning av de först r:.tveekiaåe
me tö derna , son ber6r ftuppvärm-
ning av markinversåoner samt $FF-
lö*nlhg å.v åirama ockr stratusmoln
g:enon s*linverkanF, beräknas På-
börjas på två flygflotttl$er I
Jan -?5. Erfarenheter från ut-
provningen avs es pres enters.s i
ett komsranås nunner av $MS-bla*
d.e t.
Edvard. Karlsson
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