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RUNDE DAGER: Dersom du har rund dag, 50 år eller eldre i denne eller neste måned, og ikke ønsker  
navnet ditt på listen, kan du reservere deg på: www.bt.no/jubilant senest fire virkedager før.

          HAVNEN
 

S. NYKIRKEKAI SØR: «Eros» 
fra kysten kl. 06.00, retur i 
morgen kl. 12.00. 
JEKTEVIKSTERMINALEN: 
«Sea Cargo Express» fra  
Trondheim kl. 12.00, til  
Aberdeen kl. 18.00.  
«Bergensfjord» fra Hirtshals  
kl. 12.30, retur kl. 13.30.  
«SC Ahtela» fra Rotterdam  
kl. 19.00, til Kristiansund  
kl. 21.00.  
«Kvitbjørn» fra kysten kl. 21.00, 
retur i morgen kl. 02.00.
HURTIGRUTEKAIEN: «Troll-
fjord» fra Kirkenes kl. 14.30, 
retur kl. 22.30. 
KILDE: BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN

Brødrene Ulveseth AS har hedret ansatte etter lang ansettelse 
i firmaet.

Ekstremnedbør 
i India i eit var-
mare klima

Silje Lund 
Sørland 
disputerer 
24. april for 

ph.d.-graden ved UiB med 
avhandlinga: «Monsoon 
low-pressure systems – the 
precipitation response to 
atmospheric warming».

Sidan varm luft kan inne-
halde meir fuktighet enn kald 
luft, er det forventa at det 
kan bli meir intens nedbør 
i eit varmare klima. Kraftig 
nedbør over kort periode kan 
føre til flaum og jordras, og 
fleire slike hendingar er ein 
frykta konsekvens av global 
oppvarming. 

Nedbøren er avhengig av 
kor mykje fuktighet det er 
i atmosfæren, der varmare 
luft inneheld meir fuktighet 
enn kaldare luft. Vi har utført 
idealiserte eksperiment der 
vi studerer monsunlågtrykka 
i ein varmare og meir fuktig 
atmosfære. Det vi ser er at i 
ein varmare atmosfære med 

meir fuktighet tilgjengeleg, 
kan lågtrykka gi meir intens 
nedbør, og lågtrykka kan 
også gå lenger inni landet og 
sleppe intens nedbør i om-
råde som nødvendigvis ikkje 
har opplevd så kraftig nedbør 
før. Konsekvensen av dette 
kan vere fleire flaumkatas-
trofar, gjerne i område som 
ikkje har vert utsett for flaum 
tidlegare.

Avhandlinga bidrar til å 
forstå kva mekanismar som 
er med å endre nedbørsin-
tensiteten i ein varmare og 
meir fuktig atmosfære. Ned-
børen knytte til lågtrykka er 
svært sensitiv til endringar 
i temperatur og fuktighet. 
Men, nedbørsintensiteten 
er ikkje berre er avhengig av 
kor mykje fuktighet det er i 
atmosfæren, kraftigare opp-
stigande luft er med på å auke 
nedbøren ytterlegare. 

 Silje Lund Sørland (f. 1982) 
kjem frå Innvik i Stryn. Ho 
har ein MSc. i meteorologi frå 
UiB. Disputasen finn stad kl. 
11.15 på Geofysisk institutt.  

HEDRET HOS BRØDRENE ULVESETH

DOKTORGRAD

FERDIG ARBEID: – Det er deilig å se at det vi har jobbet med tar form. Disse dagene        er det mer spenning og glede i gangene enn før festivalen startet, sier Kimberly Larsen om festivalstart på Humorfest.

med Sølvi Rolland om å gjøre 
dette sa jeg «men jeg kan jo ikke 
noe om humor». Men nå skjøn-
ner jeg hvor mye jeg har fått med 
meg og hvor mye jeg setter pris 
på god humor. Nå har jeg jobbet 
med kultur i mange år, og jeg 
elsker jobben min, men det er 
noe med å komme på jobb og se 
videosnutter som man ler av. Jeg 
må finne en måte å ta med all 
den latteren til andre prosjekter. 
Kanskje må jeg få kjæresten til 
å bli morsommere på privaten, 
latter gjør godt i hverdagen.
– Du flyttet hit sammen med 
kjæresten din, bergensartisten 
Josefin Winter. Hvordan var 
det å flytte til Bergen?
– Da vi flyttet hit i september var 
jeg ganske motvillig. Det krevde 
lang overtalelse fra Josefin, 
som har beskrevet det som at 
jeg fikk panikkanfall hver gang 
hun nevnte Norge. Men da vi 
til slutt bestemte oss for å flytte 
fra London til Bergen, skulle det 
være Bergen på skikkelig, med 
bergenshus og brostein. Vi var 
heldig og fant det vi lette etter, og 
nå er jeg mer bergenser enn hun 
noen gang har vært. Jeg elsker 
det. Egentlig var avtalen at jeg 
skulle pendle en uke i måneden 
til London, men siden jeg kom 
hit har jeg ennå ikke dratt tilbake. 
Jeg finner alltid unnskyldninger 
for å bli. Nå sier folk i tillegg at 
den verste tiden på året er over 
og jeg hører rykter om sol.

– Du jobber i kulissene nå, men 
har selv stått i rampelyset som 
skuespiller. Har du lagt skue-
spillerkarrieren på hyllen for 
godt?
– Ja. Men av og til, kanskje hvert 
fjerde år, så tenker jeg litt på om 
jeg angrer på at jeg sluttet som 
skuespiller eller ikke. Egentlig 
var ikke det et bevisst valg, det 
bare skjedde så utrolig mange 
andre spennende ting som jeg 
fikk mulighet til å gjøre. Men 
når vi drar på forestillinger, for 
eksempel på DNS, så kjenner jeg 
litt på et sug i magen og tenker at 
«det der kunne vært meg».
– En av dine mest kjente rol-
ler var som tause Tove i Hotel 
Cæsar. Gjenkjennes du frem-
deles på gaten?
– Ja, og det skjønner jeg ikke. For 
det første ser jeg veldig annerle-
des ut nå. I tillegg er det veldig 
lenge siden. For meg er det lett 
å måle hvor lenge det egentlig er 
siden, for da innspillingene star-
tet var sønnen min syv måneder. 
I mars ble han 17 år. Det betyr vel 
at den rollen har satt et slags spor. 
Men jeg tror ikke det finnes en 
stumme- eller døve-vits jeg ikke 
har hørt. Hadde jeg fått penger for 
hver gang noen har sagt «kan du 
prate da?» hadde jeg vært rik. Det 
er like overraskende hver gang, 
og det tar meg litt på sengen.

Navn: Kimberly Larsen
Alder: 35
Bosted: Skuteviken
Aktuell: Presseansvarlig for 
Humorfest

07.30: Går jeg 
opp til Fløyen. 
Det er den 
eneste måten å 
klarne hodet på. 

Etterpå løper jeg ned, og si-
den jeg ikke tenker på at det 
er nedoverbakke føler jeg 
meg supersporty. Så følger 
morgenmøte og fagseminar 
på Ole Bull.

16.00: Får med 
meg Jørg Ellert-
sen sitt kåseri  
på Humorfest.

19.00: Det går 
slag i slag og jeg 
prøver å fordele 
meg på de ulike 
showene utover 
kvelden.

Jeg må finne en 
måte å ta med all 
den latteren til 
andre prosjekter.

MIN DAG

HEDRET: Fra venstre prosjektleder Arve Nikolaisen som har 
vært i firmaet i 50 år. Forskalingssnekker og hovedverneombud 
Even Lauritsen og gravemaskinfører Vermund Vevle som begge 
ble tildelt Norges Vel medalje for lang og tro tjeneste etter 30 år 
ansettelse i firmaet. Daglig leder, Atle Ulveseth, helt til høyre.

Tannlege/lege Roald Kol-
bein Sørdal fyller 80 år 
i morgen. Roald Kolbein 
Sørdal har arbeidet som 
helsestasjons-, skole- og 
bedriftslege i Bergen. 
Tidligere har han arbeidet 
ved flere tannklinikker i 
Sogn og Fjordane og på 
Haakonsvern. Jubilanten 
tok examen artium ved 
Volda off. landsgymnas, er 
tannlegeutdannet ved uni-
versitetene i Heidelberg og 
Oslo, og legeutdannet ved 
universitetene i Hamburg 
og Oslo.  NTB

JUBILANT 80 ÅR


