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FOLK: BT bringer gjerne minneord, jubilantomtaler og lignende. Tekstlengden bør ikke overstige 2000 tegn.
KONTAKT: E-post: folk@bt.no eller telefon 55214518.
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
 

JEKTEVIKSTERMINALEN: 
«Bergensfjord» fra Hirtshals  
kl. 12.00, retur kl. 13.30.
«SC Connector» fra Rotterdam 
kl. 16.00, til Husnes kl. 18.00.
«Rita» fra Hamburg kl. 21.00, til 
Måløy 24.6 kl. 03.30.
«SC Nordic» fra Trondheim kl. 
21.00, til Stavanger 24.6  
kl. 01.00.
«Sea Cargo Express» fra Trond-
heim kl. 01.00, til Aberdeen  
kl. 12.00
HURTIGRUTEKAIEN: 
«Nordkapp» fra Kirkenes  
kl. 14.30, retur kl. 20.00 
FESTNINGSKAI:
«Hao Heng 11» fra Nordsjøen  
kl. 12.00, retur 24.6 kl. 12.00

Cruiseanløp:
BONTELABO:
«Costa Favolosa» (113.216 brt) 
fra Geiranger kl. 08.00, til  
Kristiansand kl. 18.00.
SKOLTEN:
«Amadea» (29.008 brt) fra 
Geiranger kl. 10.00, til Hamburg 
kl. 18.00.
JEKTEVIKSTERMINALEN:
«Arcadia» (84.342 brt) kommer 
inn kl. 09.00, reiser kl. 17.30.
KILDE: BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN

Professor (em.) 
Karsten M. 
Storetvedt 
fyller 80 år i 
dag. Karsten M. 
Storetvedt var 
professor ved 

geofysisk institutt ved UiB, 
fra 1973 til 2005. 

Storetvedts avsløring av 
platemodellens grunnleg-
gende problemer og hoved-
elementene i hans nye teori 
om jordens fysisk-geologiske 
utvikling er dokumentert i 
to større fagbøker. Han har 
dessuten utgitt bok om ny-
tenkningens vanskelige kår i 
universitetssystemet. I løpet 
av de siste 25 år har han gitt 
seminarer og forelesninger 
om sitt vitenskapelige arbeid 
på om lag 50 universiteter og 
forskningsinstitusjoner ver-
den over. Han er fremdeles 
aktiv som forsker. 

Jubilanten er født i Ber-
gen, men vokste opp på et 
småbruk i Alversund. Han 
er gift og har fire barn og syv 
barnebarn. Fritiden benyttes 
til lesing av skjønnlitteratur, 
muring og hagearbeid. 

NTB

Tor Bjerkedal 
er død, 88 år 
gammel, etter 
et aktivt liv i 
vitenskapens 
tjeneste. 

 Når et barn 
fødes i Norge fyller jordmor 
og fødselslege ut en melding. 
Opplysningene i denne mel-
dingen har siden 1967 vært 
benyttet til stadig å forbedre 
svangerskapsomsorgen og 
omsorgen for mor og barn 
i landet vårt. Dette kom til 
å bli professor dr.med. Tor 
Bjerkedals livsverk. Bjerke-
dals fag var epidemiologi og 
forebyggende medisin, fag 
der han kom til å sette varige 
spor og ble en nestor også i et 
internasjonalt perspektiv.

 Etter medisinsk embets-
eksamen ved Universitetet 
i Oslo i 1952 og forsknings-
opphold i USA tok Bjerkedal 
doktorgraden i 1964 på et 
emne knyttet til tuberkulose. 
Gjennom sin tilknytning 
til Statistisk sentralbyrå på 
slutten av 1960-tallet ble 
Bjerkedal engasjert i arbeidet 
med den medisinske fødsels-
meldingen. Han overbeviste 
raskt alle involverte parter 
om at utnyttelsen av dette 
datagrunnlaget i forskning 
og helsetjeneste ikke var en 
sak for Statistisk sentralbyrå, 
men burde knyttes til et aktivt 
medisinsk forskningsmiljø. 
Derfor lyktes det Bjerkedal å 
få stilt materialet til rådighet 
for Institutt for hygiene og 
sosialmedisin, UiB, der han 
var blitt utnevnt til professor 
i 1969. Dette ble innledningen 

til en epokegjørende gründer-
periode innenfor norsk epi-
demiologi og forebyggende 
medisin.

 Ikke bare etablerte Bjerke-
dal i 1970 Medisinsk fødsels-
register, det første i sitt slag 
globalt sett. Han var også 
en drivende kraft i nordisk 
og internasjonalt samarbeid 
innenfor dette fagfeltet. 
Videre gjennomførte han for-
søk med nye rutiner for syste-
matisk og standardisert regis-
trering av helseopplysninger 
om småbarn med formål å 
effektivisere helsestasjons-
arbeidet, og han etablerte et 
system for registrering av alle 
vaksinasjoner utført for små-
barn og skolebarn, SYSVAK. 

Bjerkedal tok tidlig i bruk 
informasjonsteknologi i disse 
aktivitetene og han ble tidlig 
en pådriver for å innføre IT i 
helsevesenet. Men her møtte 
han en rekke tilbakeslag og 
frustrasjoner og kunne nok 
registrere, selv i sine senere 
år, at hans visjoner ennå langt 
fra er realisert.

 I 1976 ble Bjerkedal pro-
fessor ved UiO og fortsatte 
sin innsatsfylte tjeneste i 
norsk samfunnsmedisin helt 
til sine siste år.

Vi som lærte ham å kjenne 
som en kjær venn og en me-
ningsklar mentor, minnes 
Tor Bjerkedal i takknemlig-
het, og våre tanker går til 
hans kone Gudrun samt barn 
og barnebarn. 

LORENTZ M. IRGENS, ROLV TERJE 
LIE, PETTER KRISTENSEN, GUNNAR 

TELLNES, ESPEN BJERTNESS, 
JOHAN LUND

JUBILANT 80 ÅR

MINNEORD

BAKMANN: – Jeg er ingen Kasper Juul, sier Sigbjørn Aanes, og avviser noen parallell     mellom statsministerens pressetalsmann i Norge og hans motstykke i den danske politiske serien «Borgen».  
Men, i likhet med den oppdiktede Juul, jobber Ernas nærmeste medarbeider vanvittig     mange timer i døgnet.  FOTO: VIDAR RUUD, SCANPIX

talsmann slå av mobilen sin og 
si «nå vil jeg ha fred»?
– Nei. Du kan ønske deg det, 
men du kan ikke gjøre det. Så 
jeg har sluttet å tenke på det. 
Bortsett når jeg har ferie, og det 
må jeg ha, er jeg tilgjengelig. Det 
sier vel sitt at familien jublet da 
jeg falt i svømmebasseng med 
mobiltelefonen i lommen. Men 
da var vi i opposisjon, så det gikk 
bra.
– Hvor mange timer i  
døgnet er du i statsministerens  
umiddelbare nærhet?
– Det varierer fra 0 til 17, alt etter 
som om hun er på reise uten 
at jeg er med, eller vi jobber 
sammen.
– Hva er din rolle når det blåser 
rundt en statsråd i regjerin-
gen?
– Jeg bistår gjerne når jeg blir 
bedt om det. Vi har for øvrig en 
naturlig dialog med det departe-
mentet som er berørt.
– Hvilken rolle har du hatt 
i håndteringen av ordfører 
Drevlands sak i Bergen?
– Jeg har ringt henne og  
snakket personlig med Trude. 
Vi kommer jo begge fra Melbu i 
Nordland, og jeg har kjent henne 
siden jeg var en liten gutt. Det 
finnes ikke et menneske i Melbu 
som ikke kjenner Trude, for å 

si det slik. Men den politiske 
håndteringen av krisen i Bergen 
er det Høyres partiorganisasjon 
som har tatt hånd om.
– Hvordan har sjefen din, Erna 
Solberg, involvert seg i Bergen 
Høyres problemer?
– Hun har ikke deltatt i håndte-
ringen av denne saken.
– Finner du dine rollemodeller 
i kjente TV-serier som «Bor-
gen», «West Wing» og «House 
of Cards»?
– Jeg elsker jo disse seriene. 
«West Wing» er for snill, «House 
of Cards» er for slem, danske 
«Borgen» ligner vel mest på vårt 
system. Men jeg er ingen Kasper 
Juul, og jeg bruker ikke uttryk-
ket «spin doctor».
– Har du i det hele tatt tid til 
noen hobby eller fritidssysler? 
– Jeg er glad for at jeg ikke har 
tid til å slå plenen i hagen så ofte 
som jeg burde. Så har jo politik-
ken alltid vært min hobby.
– Må du være et politisk dyr i 
den jobben du har?
– Jeg er forsiktig med å svare 
«må», men det er absolutt en 
fordel. For det er jo ikke en van-
lig jobb, det er et privilegium. 
Det er imidlertid ingen jobb å bli 
gammel i.

Navn: Sigbjørn Aanes
Alder: 34 år
Bosted: Lillestrøm
Aktuell: Uansett hvor Erna 
Solberg dukker opp, ser 
du Sigbjørn Aanes ute i en 
billedkant, av og til midt på 
bildet. Han er hennes pres-
setalerør.

07.00: Er på 
badet, gjør mor-
genstell mens 
jeg lytter på 
NRKs Dagsnytt 

og leser nyheter på min 
Iphone.

12.00: Sammen 
med statsminis-
teren forbereder 
vi hennes halvår-
lige presse-

konferanse som skal være 
onsdag morgen.

19.00: Jeg legger 
to barn hjemme 
i huset vårt på 
Lillestrøm

Jeg er ingen  
Kasper Juul

MIN DAG


