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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: 
Danskebåten fra Hirtshals kl. 
12.30, retur kl. 13.30.  

HURTIGRUTEKAIEN: «Vest-
erålen» fra Kirkenes kl. 14.30, 
retur kl. 20.00. 
KILDE: BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN

I dag fyller tid-
ligere stortings-
representant 
Ingvald Godal 
82 år, maler og 
grafiker Eivind 
Kiberg og skue-

spiller Jaclyn Smith begge 
71 år, USAs tidl. utenriksmi-
nister, presidentkandidat 
Hillary Clinton (bildet) og 
tidl. partisekretær Eli Hagen 
begge 69 år, biskop Solveig 
Fiske og konsernsjef Åse Aulie 
Michelet begge 64 år, skue-
spiller Fredrik Steen 47 år.   
 NTB 

FØDSELSDAGER

Hvis du ønsker å se hva barn 
kan utrette, må du slutte med 
å gi dem ting.

NORMAN DOUGLAS, BRITISK FOR-
FATTER 

DAGENS GULLKORN

PÅ SCENEN: Anders Brekke Hausvik både arrangerer og deltar på Bergen ImproBattle    på Det Akademiske Kvarter onsdag kveld. 

ner som blir fine også, ikke bare 
morsomme. Man blir overrasket 
over seg selv og andre hele tiden. 
Du vet aldri hva som skal skje, og 
det er veldig kjekt. 
– Dere skal ha en workshop før 
selve konkurransen onsdag 
kveld. Hvordan lærer man seg 
å bli en god improvisator?
– Da må man først og fremst 
tørre å prøve. Man må stole på 
seg selv og de man spiller med, 
og ha det kjekt på scenen. 
– Hva er det mest utfordrende 
ved improvisasjon?
– Hvis du må spille en scene 
helt alene, eller hvis du får en 
veldig vanskelig oppgave. Å 
måtte spille en scene baklengs, 
for eksempel, kan være veldig 
vanskelig.
– Hvorfor begynte du med im
provisasjon?
– Jeg har holdt på med det 
siden 2007. Men jeg tror det er 
tilfeldig. Jeg var student på det 
tidspunkt et, og kom over en 
annonse om studentteateret  
Immaturus. Og så prøvde jeg 
meg og synes det var veldig 
kjekt. 
– Hva er det verste som kan 
skje?
– Jeg tror det går galt når man 
ikke følger med på hverandre. 
Og når man tenker for mye og 
blir bekymret over hva som skal 
skje og ikke har kontroll. Hvis du 
er i ditt eget hode i stedet for å 
være til stede på scenen. Og når 
du merker at nå vet vi ikke helt 

hvor vi er og hva som skjer. Men 
samtidig er det ikke verre enn at 
det er en dårlig scene, og så går 
du videre. 
– Skjer det ofte at folk får latter
krampe?
– Det kan skje, ja. Hvis man blir 
veldig overrasket over seg selv 
eller andre, kan man begynne 
å le. Men som regel er man så 
fokusert på den scenen man er 
i at man ikke lar seg vippe av 
pinn en så lett. 
– Hva kjennetegner god impro
visasjon?
– En god improscene har en 
god energi. Det må ikke nød-
vendigvis være supermorsomt, 
men det er noe med dem som 
spiller som gjør at det er fint å se 
på. Enten det er en god relasjon 
mellom dem på scenen eller en 
god historie.
– Er det et stort improvisa
sjonsmiljø i Bergen?
– Det vokser, i alle fall. Vi har 
et par improgrupper, og så er 
det kommet ny improscene på 
Sotra. 
– Må man ha skuespiller
bakgrunn for å bli god i impro
visasjon?
– Nei, man må ikke det, men 
jeg tror det hjelper. Det er jo det 
vi gjør, vi står og spiller. Så det 
hjelper å ha noen ferdighetene 
innen skuespill, Men det er mye 
annet som er viktig i improvisa-
sjon, som å kunne lytte, å støtte 
den du spiller med, ha energi på 
scenen og å være spontan. 

Navn: Anders Brekke 
Hausvik
Alder: 30
Bosted: Nøstet
Aktuell: Kunstnerisk ansvar-
lig i Bergen ImproBattle, som 
arrangerer improvisasjons-
konkurranser.

10.00: Er på jobb 
i barnehagen jeg 
jobber i og på 
vei ut på tur med 

avdelingen.
 

18.00: Da er jeg 
i Storelogen på 
Kvarteret og 
begynner på 

improworkshopen.
 

19.30: Vi er samlet 
i to lag og snakker 
om hva vi skal ha 
som lagnavn og 
hvilke utfordringer 

vi skal gi det andre laget. Så 
varmer vi opp før vi går på 
scenen klokken 20.00.

 Jeg tror det går 
galt når man ikke 
følger med på  
hverandre. 

MIN DAG

Genetiske risi-
kofaktorer for 
nevropsykiatriske 
lidelser

Kaya Kvarme 
Jacobsen dispu-

terer 28. oktober for ph.d.-gra-
den ved UiB med avhandlingen 
«Genetic susceptibility across 
neuropsychiatric disorders – 
genome-wide, candidate gene 
and interaction analyses».

Nevropsykiatriske lidelser 
som ADHD, bipolar lidelse, 
depresjon og schizofreni synes 
å være relativt vanlige tilstan-
der i alle samfunn der dette 
er systematisk undersøkt. En 
antar at både miljøfaktorer og 
arvelige faktorer bidrar til slike 
tilstander, hvorav de genetiske 
risikofaktorene utgjør opptil 80 
prosent. Likevel vet vi lite om 
hvilke gener som er involvert og 
hvilken rolle de har i utviklingen 
av nevropsykiatriske lidelser.

Kaya Kvarme Jacobsen har 
studert sårbarhetsgener hos 
voksne ADHD-pasienter fra 

Norge og mange andre land. 
Hun har også sammenlignet 
genetiske funn hos personer 
med ADHD, schizofreni, bipolar 
lidelse og depresjon rekruttert 
gjennom internasjonalt sam-
arbeid. I et slikt samarbeid har 
hun også analysert genetiske 
markører for migrene blant 
pasienter med og uten bipolar 
lidelse.

Funnene som presenteres i 
avhandlingen tyder på at det må 
foreligge små endringer i et stort 
antall gener for å utvikle en nev-
ropsykiatrisk lidelse. Mange av 
disse genene regulerer hjernens 
utvikling og signalfunksjoner. 
Disse genene påvirkes lite av 
medikamentene som brukes i 
dagens behandling av nevropsy-
kiatriske lidelser. Slik kunnskap 
kan derfor også gi ny innsikt om 
mulig fremtidig behandling av 
slike tilstander.

Kaya Kvarme Jacobsen (f. 
1985) er utdannet lege ved UiB. 
Disputasen finner sted kl. 12.15 i 
BB-bygget.

DOKTORGRAD

Store endringer i 
Polhavet

Aleksi Num
melin disputerer 
for ph.d.-graden 
ved UiB 28. okto-
ber med avhand-

lingen «The Arctic Ocean in a 
Fresh and Warm Future».

Det er dette raskt skiftende, 
men dårlig forståtte, arktiske 
klima systemet som motiverte 
Aleksi Nummelin til å studere 
Arktis. Målet med avhand-
lingen var å vurdere hvordan 
havsirkulasjon, varmeinnhold i 
havet og isdekket forandrer seg 
ved menneskeskapt oppvarmet 
og økende tilførsel av fersk-
vann til havet. I sin avhandling 
har Aleksi også funnet ut om 
endringer i havet påvirker at-
mosfæren, altså endrer det nye 
Polhavet varmeoverføringen til 
luften over. Avhandlingen sva-
rer på disse spørsmålene med 
forskjellige hav- og klima- mo-
dellsimuleringer.

Modellsimuleringene viser at 
ferskere og varmere overflatelag 
i Polhavet gir en større reduksjon 
i innstrømmingen av Atlantisk 
vann til Nord-Atlanteren fra sør, 
men den videre innstrømmin-
gen til Polhavet reduserer bare 
litt. En ferskere overflate i Pol-
havet gir også en større forskjell 
i tettheten mot laget under, og 
gjør det derfor vanskeligere å 
blande opp varmere vann ned-
enfra. Slik blir det mer varme 
igjen dypt nede i Polhavet, som 
ikke lenger har kontakt med 
den kalde atmosfæren. Gene-
relt varmes alle hav ved global 
oppvarming, men i noen deler 
av Polhavet fører dette også til 
at det frigjøres mer varme til 
atmosfæren. Dette bidrar til at 
temperaturøkningen i overfla-
ten går raskere.

Aleksi Nummelin (1987) er 
fra Finland og master of science 
fra Universitetet i Helsinki. Dis-
putasen finner sted kl. 13.15 på 
Geofysisk Institutt.
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