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sTein s. eriksensolveig B. Boga Tor krisTiansen

FOLK: BT bringer gjerne minneord, jubilantomtaler og liknende. 
BILDER: Vi ønsker helst digitale foto. Tekstlengden bør ikke overstige 2000 tegn. 
FRIST: Senest tre dager før publisering. Til mandag og tirsdagsavis, torsdag klokken 11. 
KONTAKT: E-post: folk@bt.no eller telefon 55213820.

Med nysydde drakter til årets 17. mai

MANNEKENG: Kirsten Hetland fester smykket på Kjell Morbergs hals. 

DoktorgraD
Mari Skuggedal Myksvoll 
disputerer i dag for 
ph.d. -
graden ved 
Universite-
tet i Ber-
gen.
For at en 
fjord skal 
holde på 
sin lokale 
kysttorsk er det viktig at av-
kommet blir værende i fjor-
den. Ved hjelp av en mate-
matisk modell har Myksvoll 
beregnet temperatur, salthol-
dighet og strøm i Folda 
(Nordland) og Porsangerfjor-
den. Ut fra disse dataene be-
regnet hun hvordan eggene 
spres med havstrømmene i 
fjordene. Resultatene viser at 
de fleste eggene blir værende 
i fjorden. Imidlertid er det i 
mange fjorder bygd kraftverk 
som regulerer vannmengden 
i elvene. Dette medfører økt 

vannføring om våren og gjør 
at flere torskeegg føres ut av 
fjorden. Sannsynligheten for 
at eggene blir værende min-
ker med ca. 20 prosent. 
Gyting inne i fjordene fører til 
at den lokale bestanden hol-
des isolert fra andre bestan-
der. Eggene som blir gytt på 
kysten sprer seg over et større 
område.
Studien viser at det er viktig å 
ha god informasjon om lokal 
vind for å kunne beregne 
strømmen godt og dermed 
hvordan torskeeggene sprer 
seg. 
Mari Skuggedal Myksvoll er 
født i 1983 og oppvokst i Lar-
vik kommune. Hun tok mas-
tergrad i fysisk oseanografi på 
Universitetet i Bergen i 2008 
og har vært ansatt som sti-
pendiat ved Havforskningsin-
stituttet siden 2009. 
Disputasen holdes kl. 10.15, 
Auditoriet, Østfløyen,  
Geofysisk Institutt. 

DoktorgraD
Maja Mujic disputerer i dag 
for ph.d. 
graden ved 
Universitet 
i Bergen.
Mujic har 
fokusert på 
utvikling 
og forbe-
dring av 
avbildningsmetoder med spe-
sielt fokus på den aggressive 
krefttypen AML. I evaluering 
og utvikling av ultralydkon-
trast er det viktig å velge mi-
krobobler med spesifikk stør-
relse eller sammensetning. I 
første arbeid ble flowcytome-
tri brukt som metode for å 
måle størrelse, selektere og 
sortere kontrast. I andre ar-
beid ble signalprotein evalu-
ert som markører for ekspo-

nering for ultralyd. I tredje 
arbeid ble optisk imaging 
brukt til å evaluere om reduk-
sjon i væsketrykk i tumorer 
ved bruk av humant serum 
albumin (HSA) kunne bidra til 
opptak av makromolekyl. 
Mujic fant at ultralyd og op-
tisk avbildning kombinert 
med kontrast er gode verktøy 
for diagnostikk og overvåking 
av målrettet kreftterapi. 
Maja Mujic er født i 1983 og 
oppvokst i Mostar og Kristian-
sund. Hun er utdannet mas-
ter ved Universitet i Bergen i 
2007, og har vært ansatt som 
stipendiat ved Institutt for In-
dremedisin fra 2009 til 2012. 
Disputasen holdes kl. 12.15 i 
rom B302, Haukeland Univer-
sitetssykehus. 

12. april 1814 utstedet 
HKH Prins Christian Fred-
rik en parolebefaling om 
at Capitaine Thomas Fas-
ting var gitt kommando 
over «Kongeriket Nor-
ges bevegelige Søemagt 
og Øvrige Søedefension». 
Kongelig Norsk Marine 
var dermed formelt opp-
rettet. Dette ble markert 
i Vågen i Bergen med flå-
tebesøk av fregatt, korvet-

ter, minerydder og u-båt. 
Kongeskipet «Norge» var 
også innom. 

I kommandantboligen 
i Gravdal ble dagen mar-
kert med messeaften i 
god gammel tradisjon. 
Hedersgjest var forman-
nen i Marinens Krigsve-
teranforening komman-
dørkaptein Jan Ørner.

PÅ PRØVE: Bryggens venner og mennesker med arbeidsplass på Bryggen har i år gått sammen          om å sy seg middelalderdrakter som de vil opptre med i Hovedprosesjonen. Kjell Moberg og Kirsten Lohne vil bli lagt merke til i disse drak-
tene. 

NYTTIG: Hjelpemidler trenges for den som skal sy en drakt. MESSEAFTEN: Foran fra venstre admiral Leonard Revang, kom-
mandørkaptein Jan Ørner, admiral Bernt Grimstvedt. Bak fra venstre 
kommandør Johan Lilleheim, kommandør Anders Lekven og admiral 
Egil Jørgen Eikanger.  FoTo Magne ÅhjeM

Dagens gullkorn
Det finnes ingen kunnskap som ikke er verdifull.

edMund Burke, engelsk sTaTsMann og FilosoF

Forlovelse
Henriette Øvrebø og Mads Bertin Ohnstad forlovet seg 29. mars 2012.

valg
Det har vært årsmøte i Hordaland 
fylkeslag av Norsk Revmatikerfor-
bund og følgende ble valgt til nytt 
styre: Leder Mari Mikkelborg, 
Sotra og Øygarden, nest-
leder Bente Orlen Westervik, Lind-
ås, kasserer Elna Lappegård, Ber-
gen, studieleder Bodil J. Skiftesvik, 
Askøy, styremedlemmer Oddvar 
Øie, Vaksdal og Tor Hisdal, Vaks-
dal. Varamedlemmer Stig Rune 
Bjørklund, Radøy, og Arthur Stef-
fensen, Bergen.
Det er nærmere 3.500 medlem-
mer i Revmatikerforbundet 
i Hordaland.

vi giFter oss
Lørdag 21. april 2012: 
Benedikte Hjørnevik, Bergen og Andreas Johannesen, Arendal i Rikets Sal, 
Arendal klokken 12. Adresse for dagen: Arendal Gamle Rådhus.

Festkveld for Marinen


