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Seksjonsoverlege, spesialist 
i nevrologi Håkon Hofstad, 
Fosswinckels gate 40, 5008 
Bergen, fyller 60 år 16. januar. 
Håkon Hofstad har siden 
2003 arbeidet ved Avdeling 
for fysikalsk medisin og re-
habilitering ved Haukeland 
universitetssykehus og er nå 
seksjonsoverlege med ho-
vedansvar for rehabilitering 
av pasienter etter hjerneslag. 

Jubilanten er født i Bergen 

og avla medisinsk embetsek-
samen der i 1978. Spesialist-
utdannelse i nevrologi tok 
han ved Haukeland sykehus. 
Fra 1993 til 2003 arbeidet han 
hovedsakelig som overlege 
ved Nordåstunet, som da var 
en fylkeskommunal rehabili-
teringsinstitusjon. 

Han er gift med Stig og 
har fire voksne barn fra et 
tidligere ekteskap.   NTB

Advokat Nils E. Tangedal, 
Vestlundveien 67, 5145 Fyl-
lingsdalen, fyller 50 år 16. 
januar. Nils E. Tangedal ble 
cand. jur fra Universitetet i 
Bergen i 1987, og advokat fra 
1990. Siden 2000 er Tangedal 
partner i Advokatfirmaet Ju-
dicium DA. 

Tangedal er advokat for 
Kongelig Norsk Båtforbund 
og dets 30 000 medlemmer, 

og jubilanten er godt kjent 
som Båtadvokaten. Tange-
dal er opphavsmann til ordet 
«båtjuss» og har forfattet en 
rekke artikler om juridiske 
spørsmål innen båtlivet, som 
er publisert på hjemmesiden 
baatjuss.no. 

Nils E. Tangedal ble i 2005 
kåret til «Årets Båtentusiast» 
av baatplassen.no. NTB 
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Roshin Pappu-
kutty Raj har 
disputert for 
ph.d.-graden 
ved Universite-
tet i Bergen. 

Rajs arbeid omhandler sir-
kulasjonen i Norskehavet ob-
servert ved hjelp av målinger 
fra verdensrommet og i havet. 
Norskehavets varme hav-
strømmer fra sør er en viktig 
komponent for å opprettholde 
et relativt mildt klima i det 
nordvestlige Europa. 

Raj presenterer variabili-
teten i Norskehavets sirkula-

sjon, forbindelser mellom de 
nordgående havstrømmene 
samt nytten av altimetridata 
fra satellitt for å overvåke det 
atlantiske vannets bevegelser. 

Roshin Pappukutty Raj er 
født 21. september 1982 i Ke-
rala, India. Han fullførte sin 
mastergrad i fysisk oseano-
grafi ved Cochin University of 
Science and Technology, India 
i 2006. I august 2008 begynte 
han å arbeide som stipendiat 
ved Geofysisk institutt. For 
tiden jobber han som forsker 
ved Nansen senter for miljø og 
fjernmåling i Bergen.

DoktorgraD

Etter mange 
års sykdom 
døde musikk-
forskeren, 
dr. Bjarne 
Kortsen like 
før jul. Den 

første mandagen i det nye 
året ble han bisatt, omgitt 
av den nærmeste familie og 
noen venner. Som en av disse 
vil jeg bære frem en takk for 
godt samarbeid. Bjarne var en 
engasjert person, en som gikk 
opp i sine oppgaver med vel-
dig entusiasme. Han hadde 
sterke meninger om mangt 
og han skjulte ikke at han ofte 
fikk motbør. Overfor meg var 
han alltid åpen og hjelpsom, 
og vi fikk et fruktbart samar-
beid om flere konsertprosjek-
ter. 

Som ung mann med 
oppvekst i Haugesund, var 
ikke veien lang til Fartein 
Valens Valevåg der han møtte 
mesteren. Den personlige 
kontakten etterlot et uutslet-
telig inntrykk og bidro til en 
livslang innsats for Fartein 
Valens sak. Studiene førte til 
skotsk doktorgrad. Kortsens 
ustoppelige engasjement til 
fremme av Valens musikk 
kom også Bergens Kam-
mermusikkforening til gode. 
Valen var jo en langt mer 
betydelig komponist enn 
norske orkestre og konser-
tarrangører hadde fått med 
seg! Kortsen var i det hele 
tatt svært opptatt av gode 
komponister som av en eller 
annen grunn var havnet mer 
i skyggen og utenfor vanlige 
konsertsammenhenger. Her 
trådte hans rettferdskjensle i 
aksjon. Iherdig forsøkte han 
å rette opp skjevheter han 
mente å se. I denne kampen 
brukte han også sin posisjon 
som fast musikkanmelder i 
Bergens Arbeiderblad/BA. 
Sterke ytringer var et kjen-
netegn ved Kortsens artikler. 
Ofte hadde han et poeng. Det 
ble aldri kjedelig å lese hans 
spalte. Også hans elever i 
ungdomsskolen vil ha min-
ner om en engasjert muntlig 
musikkformidler.

Når han nå er borte, tenker 
jeg på hans kjære Eldbjørg 
som han var så nært knyttet 
til. Trofast besøkte hun ham 
nesten hver dag under det 
lange sykeleiet, spilte musikk 
og leste for ham selv om han 
i liten grad kunne respondere 
på det. På denne måten viste 
hun en rørende omsorg for 
sin ektemann. Så vil også 
tapet føles ekstra stort. Vår 
medfølelse går til Eldbjørg 
og datteren Gwen og deres 
familier og venner.

FINN ToTLANd 
FormANN I BergeNs kAmmer-

musIkkForeNINg

MinneorD

1916 e Natten mellom 15. og 16. januar 1916 rammes Bergen 
av en av byens største brannkatastrofer, den såkalte Bergens-
brannen. Brannen bryter ut i Berstads sjøgård ved Murallmen-
ningen, og på grunn av nordenvind brer den seg sørover over 
hele sentrum mellom Vågen, Rådhuset og Engen. I løpet av 10 
timer er 380 bygninger brent (612 leiligheter, 388 butikker, 242 
verksteder, 42 fabrikker, 219 kontorer, 288 lagerrom). Brannen 
rammer tre aviser, fire hoteller, seks forsikringsselskaper og to 
skoler. 2700 mennesker blir husløse, og rundt 1000 arbeids-
plasser går tapt. Bildet er fra Olav Kyrres gate.

Bergensbrannen

på Denne Dag

FoTo: FrA BokeN «BergeN BreNNer og gjeNoppsTår»  
Av sTeIN ThowseN 

HELSEFARLIG: rolf enger bor på danmarks plass og kjente på kroppen at luften var forurenset. – I 2008 sa alle politikerne  at det ikke var et problem, men to år senere kom det en periode med ekstremt  
dårlig luftkvalitet og stor mediedekning, og politikerne måtte innrømme at forurensingen var helsefarlig, sier enger.

Navn: rolf enger
Alder: 53
Bosted: danmarks plass
Aktuell: Initiativtager og 
primus motor for aksjons-
gruppen «ren luft danmarks 
plass», som jobber for bedre 
luftkvalitet og mindre foru-
rensing på danmarks plass.

Hva gjør du i dag?
08.00: spiser 
frokost før jeg 
jobber litt hjem-
mefra.

15.00: jeg er 
forfatter, så da 
sitter jeg på Lit-
teraturhuset og 

skriver på et nytt prosjekt.

20.00: slapper 
av hjemme med å 
lese en bok eller 
se litt på Tv.

Danmarks plass er 
liksom et ikke-sted, 
der folk bare kjører 
forbi.

Min Dag
sikt ser det ikke så bra ut. Noen 
prognoser viser at biltrafikken vil 
doble seg de neste førti årene.
– Hva tror du skal til for å finne 
en permanent løsning på prob-
lemet med giftlokk?
– Luftforurensingen er et symp-
tom på høyt forbruk og økende 
egoisme. Folk må være villige til 
å la bilen stå eller i alle fall sam-
kjøre. Frå det offentlige trenger 
vi en massiv satsing på kollek-
tivtilbudet, høyere avgifter på 
bilkøring og køprising. Dessuten 
burde vi hatt haikepunkt i for 
eksempel Åsane, ved Lagunen 
og på Danmarksplass, der man 
kunne plukke opp andre som 
skulle samme vei. Det kunne 
vært en god metode for å øke 
samkjøringen. 
– Hva gjør du selv for å 
redusere forurensingen?
– Verken jeg eller konen min har 
bil. Vi bruker beina, sykkel eller 
kollektivtrafikk. Når sønnen vår 
skal på trening har han måtte lært 
seg å bruke buss eller bybane. 
Hvis vi har transportbehov der 
vi er avhengige av bil, så leier vi. 
Jeg liker å kalle det for bilfrihet, 
og jeg tror mange ville innsett at 
de hadde hatt en minst like bra 
hverdag uten bil. Det frigjør både 
tid og penger. Jeg mener man får 
et mye bedre liv av å forbruke 
mindre.


