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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.

nker for Møhlenpris

DOKTORGRAD
Laura Gil Martens disputerer
mandag 16. april for ph.d.graden ved
Universitetet i Bergen.
Ryggradsdeformasjoner hos
laks er en
produksjonsrelatert forstyrrelse som
observeres i forbindelse med
intensiv fiskeoppdrett og gir
grunn til bekymring for fiskevelferden.
Martens’ doktoravhandling
består av fire publikasjoner
som (1) klassifiserer ryggradsdeformiteter hos oppdrettslaks i 20 fenotyper basert på
radiologi; (2) søker etter molekylære markører for betennelse i fiskeben; (3) studerer
omega-6:omega-3 fettsyrer i
dietten og (4) fosfor som risikofaktorer for ryggradsdeformiteter under tilstedeværelse
av kunstig bein-betennelse.
Resultatene indikerer at indusert betennelse i kombinasjon

med vegetabilske oljer eller
fosforinnhold i fôret ikke var
ansvarlig for de observerte
deformitetene, men basert
på publikasjon 3 og 4 kunne
deformitetene knyttes til mekaniske forstyrrelser i benstrukturen under indusering
av kunstig betennelse. Disse
faktorene alene eller i kombinasjon med andre risikofaktorer kan være relevante i utviklingen av betennelser som
gjør ryggraden mer utsatt for
å vokse og remodellere i
anormale vekstmønster.
Laura Gil Martens, bosatt på
Sola, er født i Neuquén, Argentina i 1964 og utdannet
Veterinær fra UNICEN, Argentina, i 1990. Hun har jobbet
innen akvakultur både i
Norge og internasjonalt.
Ph.d.-arbeidet (2006-2010)
innen ernæring og patologi
er utført ved NIFES (Bergen)
og UiB. Hun arbeider nå som
ernæringsansvarlig ved AM
Nutrition, Stavanger.
Disputasen holdes mandag
kl. 10 hos NIFES.

VALG
Venneforeininga til Vestnorsk Utvandringssenter på Sletta har
halde årsmøte, og styret for 2012 er slik: Oddmund Skjelvik
(leiar), Silje Namtvedt, Arvid Aasgard, Ella Ystebø, Jostein Skråmestø. Varamedlemer til styret: Ellinor Brandtun og Kirsten S.
Mellingen.
Foreininga sitt formål er å skapa interesse for og støtta Vestnorsk utvandringssenter (VUS) i samarbeid med Stiftinga Vestnorsk Utvandringssenter (eigar) og Museumssenteret i Hordaland, (driftsansvarleg).

DAGENS GULLKORN
– Kan vi ikke være dus? Det er lettere å si din tosk enn Deres
tosk.
THEODOR AMELM (BERGENSK KJØPMANN)

VI GIFTER OSS

FØDT

Laurdag 14. april
Sigrid Reigstad og Øystein
Hilleren Lie klokken 13 i Oppheim kyrkje.

31. mars kom vesle Lars
Koeman til verden på Kvinneklinikken, Bergen.
Stolte foreldre er Kamilla
Njærheim Barstad og Trond
W. Myhren
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nom mange år. Rolf Eriksen tok
tidlig fatt i utfordringene med å
integrere barn og ungdom gjennom idrett. Sammen med andre
aktive gjorde han Djerv til en
foregangsklubb på dette området, også på landsbasis.

Sier sjelden nei
Rolf Eriksen tok også initiativet til bydelens årlige markering av at 10 av bydelens jøder i

1942 ble sendt til Auschwitz der
alle ble drept. Fakkeltoget er en
årlig påminnelse om hvordan
det industrielle massedrapet
av jøder strakte sine fangarmer
like inn i en bergensk bydel.
Et kjennetegn ved Rolf Eriksen er at han alltid er til å stole
på. Han gjennomfører det han
lover å gjøre og sier sjelden nei.
Et annet viktig kjennetegn er
hans beskjedenhet. Typisk i så

måte var hans reaksjon da BT
ringte og ville skrive om ham
på 60 årsdagen.
– Jeg kjenner jeg blir litt uvel.
Det er ikke tilfeldig at han feirer dagen sin i Italia, fjernt fra
all oppmerksomhet.

MYNDIG

NAVN: Charlotte Zakarias-

sen Rye
BOR: Laksevåg
FYLLER 18 ÅR: I morgen,
15. april

19. FEBRUAR kom lille Gard til verda. Han var 1570 g og 43 cm.
Vilde er stolt storesøster. Torill Kjøsnes og Stian Gabrielsen er
lukkelege foreldre.

23. MARS ble Phillip Elias født. Han var 3670 g og 50 cm.
Dörte og Stian Andreas Jensen er stolte foreldre, Luka
FOTOGRAF REIMERS ATELIER
Leander, 3 år, er glad storebror.

– Hvordan skal du feire
dagen?
– I dag skal jeg ut og
spise med kjæresten
min, Erik. Etterpå skal vi
på kino. I morgen blir det
familiebesøk hjemme.
– Er det viktig for deg å
bli myndig?
– Ja, jeg får jo bestemme
mer over meg selv. Og
så kan jeg ta lappen, og
kjøpe drikke selv.

– Har du begynt å ta
kjøretimer?
– Ja, jeg holder på nå.
Men jeg trenger et par
timer til, så jeg får ikke
lappen til 18-årsdagen.
– Hvilken skole går du
på?
– På Laksevåg videregående, andre klasse
studiespesialiserende.
– Har du lagt planer for
hva du skal gjøre når du
er ferdig med skolen
neste år?
– Da blir det vel mer
utdanning. Jeg har ikke
tenkt så mye på hva jeg
skal bli, men jeg vurderer
å bli eiendomsmegler.
– Hva gjør du i fritiden?
– Jeg trener på treningssenter. Og så er jeg mye
sammen med venner og
med kjæresten min.
STEIN S. ERIKSEN

