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I går våknet bergen-
serne til kulderekord i 
mars. – Vi beklager at 
dere må oppleve 
dette, sier Nadia fra 
Sibir.

MARIE SKARPAAS KARLSEN 
LINDA HILLAND
marie.karlsen@ba.no

Fra mer enn 30 minusgrader i 
Sibir, uttrykker Nadia Noeva 
sin sympati for bergenserne 
som i går opplevde 12 minus-
grader og strålende sol.

– Kan dere slutte å sende over 
den kalde luften, vil BA vite.

– Vi beklager selvfølgelig at 
dere må oppleve dette, men 
dere må huske at det er verre 
her. Jeg håper selvfølgelig at 
det kalde været ikke blir lenge 
hos dere, sier Noeva.

Tangerte rekord fra 1888
Noeva bor i en av de kaldeste 
byene i verden, russiske Jak-
utsk i Sibir. Når BA ringer hen-
ne, befinner hun seg i Ojmja-
kon langt inne i Sibirs ødemark, 
som også regnes som et av ver-
dens kaldeste bebodde steder.

Der lever befolkningen med 
vinter i ni måneder, og det kan 
bli så kaldt at ånde blir til krys-
taller og spyttklyser fryser til is 
før de treffer bakken.

– Sist jeg sjekket var det mer 
enn 30 minusgrader, forteller 
Noeva.

Samtidig viser målestokken 
minus seks grader i Bergen.

Skylden for kulden har et 
kraftig høytrykk som har tatt 
med seg iskald luft fra Sibir.

Dette førte natt til torsdag til 
kulderekord i Bergen i mars 
med minus 12 grader på Florida 
målestasjon. Det tangerte re-
korden fra 6. mars 1888.

I kommentarfeltene til BA 
haglet det inn meldinger fra 
folk som er lei kulden.

– Klager de på kulden? sier 
Noeva og ler høyt.

For i Jakutsk kan det vinters-
tid bli så kaldt som 60 minus-
grader, forteller hun. Kuldere-
korden i Ojmjakon er på minus 
67,8 grader, og det er bare An-
tarktis som har hatt lavere tem-
peraturer.

– Man må bare kle seg ordent-

lig, lag på lag, sier Noeva.
Hun oppfordrer bergenserne 

til å forsøke å nyte det kalde 
været.

– Det er mye gøy man kan gjø-
re i kulden.

– Har du forslag?
– Forsøk for eksempel å hive 

varmt vann opp i luften uten-
dørs, og se hva som skjer. Eller 
hva med å fryse en banan, og 
bruke den for å banke inn en 
spiker, foreslår hun.

Kaldt i mange dager til
Lars Andreas Selberg, vaktha-
vende meteorolog ved Vervars-
linga på Vestlandet, fortalte i 
går morges at prognosene viser 
at det vil holde seg kjølig en god 
stund:

– Men torsdag neste uke ser 
det ut til at vi kan få noen pluss-
grader, fortalte han.

For tre uker siden, fortalte 
klimaforsker Erik Kolstad at de i 
det bergensbasert forsknings-
prosjekt, kalt Seasonal Forecas-
ting Engine, hadde indikasjo-

"

Torsdag neste 
uke ser det ut til 
at vi kan få noen 

plussgrader.
Lars andreas seLberg, 
Vakthavende meteorolog

ner på at bergenserne hadde en 
kald periode i vente. Det var 
temperaturendringer i stratos-
færen som var grunnen til det-
te.

Det viste seg å være rett, for 
et kraftig høytrykk kom i forri-
ge uke innover hele Skandina-
via og et stykke inn i Russland. 
Og der har det holdt seg siden.

– Det er vanskelig å si hvor 
lenge dette vil vare. Men høy-
trykket holder stand, og prog-
nosene viser at det kan vare ut 
til midten av mars, sier klima-
forskeren til BA. VANT MED KULDEN:  Nadia Noeva bor i Sibir. Der er det langt kaldere                                                  enn i Bergen - hele 30 minusgrader i går, Likevel har hun sympati med bergenserne. FOTO: PRIVATw

JAKUTSK: Her kan det bli så kaldt som 60 minusgrader.

BERGEN: Her ble det rekordkaldt med minus 12 grader i går.

21 kulderekorder: Hele 21 steder i Norge satte 
ny kulderekord for mars på årets første vårdag i går, 
ifølge Yr.no. I tillegg til Bergen, kunne Oslo notere seg 
ny rekord  med - 18,1 grader på Tryvannshøgda. Forrige 
rekord var på - 17 fra 1971. Kaldest var det på Tynset, med bein-
kalde -39,7 grader. Forrige rekord var på - 36 fra 2005. 

Lone i Arna er et av Bergens 
kuldehull. En BA-leser sendte oss 
dette bildet fra torsdag morgen, 
med minus 20 grader. 

I Åsane hadde de natt til torsdag 
minus 13,8 grader på det kaldeste. 

Målestasjonen på Flesland viste 
12,4 minusgrader, og på Gullfjellet 
ble det målt 19,4 minusgrader. 

Lesere har fortalt om -15 på 
Garnes, -16 i Hausdalsvegen og 
-15,6 i Blomsterdalen.

Minus 20 på lone i Arna
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VANT MED KULDEN:  Nadia Noeva bor i Sibir. Der er det langt kaldere                                                  enn i Bergen - hele 30 minusgrader i går, Likevel har hun sympati med bergenserne. FOTO: PRIVATw

– Jeg satt her og solte meg i 
går også, sier Ellinor 
Larsen og myser mot 
solen.
På årets første vårdag ble det 
satt kulderekord for Bergen 
med 12 minusgrader på Florida 
målestasjon.

Det tangerte rekorden fra 6. 
mars 1888.

Ikke alle har det like kaldt. 
Målinger fra Geofysisk institutt 
ved UiB viser store temperatur-
forskjeller innad i Bergen. Lone 
i Arna er det kaldest med minus 
16,1 grader. Mens i Olsvik er det 
bare minus 7,6 grader.

I går formiddag besøkte BA 
Olsvik. Her traff vi Ellinor Lar-
sen som satt og solte seg (!) på 
terrassen i eneboligen i Krabbe-
dalen.

– Jeg ser folk i pels og tjukke 
boblejakker som går forbi oppe 
i veien. Men her er det deilig, 
sier Ellinor.

Hun lukker øyene og nyter de 
varme strålene fra solen.

– Jeg satt her i går også. Selv 
om resten av Bergen fryser, 
kjenner jeg at våren snart er 
her. Det gleder jeg meg til, sier 
Ellinor mens fuglene kvitrer i 
treet ved siden av terrassen.

– Akkurat nå klokken 11.27 er 
det 0,2 grader på terrassen. Det 
skyldes nok solen, sier Ellinors 
ektemann, Geir Victor K. Lar-
sen.

TemperaTurer i går
 ■ Lone  -16,1
 ■ Kaland  -15,7
 ■ Ytre-Arna -14,9
 ■ Olsvik  -7,6
 ■ Hellen  -9,7
 ■ Nygård  -9,9
 ■ Møhlenpris -10,4
 ■ Spelhaugen -11,4
 ■ Kronstad -11,4
 ■ Åstveit  -11,9
 ■ Hjellestad -12,3
 ■ Sandgotna -12,8
 ■ Fløyen  -12,8

Varmest 
i Bergen

NYTER: Ellinor Larsen nyter solen på 
terrassen. FOTO: EMIL BREISTEIN

- 16,3 gra-
der: Det 
kaldeste som er 
målt på Florida i 
Bergen, uansett måned, er 
minus 16,3 grader, ifølge Yr.

Det sier Heidi, som er bosatt på 
Askøy, torsdag morgen.

Da hun skulle slippe ut kattene 
på morgenkvisten, fikk hun ikke 
opp døren.

– Låsen hadde frosset seg fast  på 

innsiden. Det blir helt tragikomisk, 
sier hun og ler.

Det er første gang hun har 
opplevd dette med låsen. – Jeg vil 
ha vår nå, og kunne bestemme selv 
om jeg vil låse døren opp og igjen. 

– det er nok nå


