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Informasjon
Alle henvendelser angående jubilanter 
rettes til:
NTBs personaliaredaksjon,
P.B. 6817 St. Olavs plass,
0130 Oslo.
Tlf.: 22 03 44 25 / 18
E-post: personalia@ntb.no
Tekst og bilder må være NTB i hende 
minimum syv dager før det skal på 
trykk.

Melding om utmerkelser, tildeling 
av priser, gullbryllup o.l. sendes til: 
personalia@aftenposten.no
Tlf. 920 40 742

For annonser om vielse, forlovelse, 
fødsel og adopsjon:
Tlf. 815 000 15 • fax 22 86 40 98
e-post: annonse@aftenposten.no

| Navn |

a
AutomAtisk servicetelefon

22 86 44 80
ved forsinket eller uteblitt avis. 
Følg anvisningene og få øyeblikkelig svar 
om det er problemer i dagens distribusjon.

kundesenteret

ABonnement
Selvbetjening:
www.ap.no/kundesenter
ap.no/minside

0 50 40
Telefax: 22 86 40 39

Annonser

815 000 15
Man.-fre. Kl. 08.00-16.00
Telefax: 22 86 40 98

Bestilling av dødsfallannonser:
Mandag —fredag før kl. 12.00
Tlf. 98 29 48 09. Fax 22 33 27 78
dodsfall@aftenposten.no

sentrAlBord

22 86 30 00
Besøksadr.: Biskop Gunnerus’ gt. 14. 
Postadr.: Boks 1, 0051 Oslo.

tiPstelefon  redAksJonen

0 22 86
Telefax redaksjon: 22 86 43 60
2286@aftenposten.no

Navnedag 
Anna, Anne, Ane

I dag har Anna, 
Anne og Ane 
navnedag. Anna 
er et hebraisk 
navn som betyr 
«nåde». Anne er 
en nordisk, og 
Ane en norsk 
form av Anna. 
(NTB)
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4.080 kvinner heter Ane i Norge i dag

Popularitetskurve 
for Ane1900–2013
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Ane Brun, 
artist

Hvem da?
Hun var en amerikansk jazz
sanger født i 1915. Regnes for å 
være en av de fremste vokalist
ene innen sjangeren jazz, og  
var mye omtalt for sin evne til  
melodisk improvisasjon. Grad
vis opparbeidet hun aner
kjennelse ved å synge på jazz
klubber i New York, og hun fikk 
sitt ordentlige gjennombrudd 
med grammofoninnspillinger 
på slutten av 1930tallet. Etter 
dette opptrådte hun mer og mer 
som solist. Kjente låter er Strange 
Fruit, God Bless the Child, Lover 
Man og Don’t Explain. Hvem da? 
Svar til høyre på siden.

Hvem dA? 
 Billie HolidAy

Rolling Stonesmedlem Mick 
Jagger fyller 71 år, skue spiller 
Helen Mirren 69 år, koreograf 
Kjersti Alveberg, politiker  
Annelise Høegh og program
sekretær Gunnar Hybertsen 
fyller alle 66 år, journalist og  
programleder Viggo Valle 60 år, 
administrerende direktør  
Elisabeth Brochmann 57 år, 
skuespiller Kevin Spacey 55 
år, psykolog Gry Stålsett 53 år, 
skuespiller Sandra Bullock 50 
år, forfatter Frøydis Arnesen og 
direktør Håkon Wium Lie  
begge 49 år, politiker Gunn  
Karin Gjul 47 år, programleder 
Asgeir Borgemoen 43 år,  
musiker Håvard Flatmo 40 år 
og musikalartisten Heidi Ruud 
Ellingsen 29 år. (NTB)

Helen mirren, skuespiller

Sandra Bullock, skuespiller

Fødselsdager

Jubilanter

100
ellinor 
mArion liA, 
Hesjejordet 4, 
1385 Asker.
Ellinor Marion 
Lia er født og 
oppvokst i Asker, 
hvor hun frem

deles bor. Hun begynte sin ut
danning ved Oslo kommunale 
husmorskole og var i praksis ved 
flere forskjellige sykehus før hun 
fortsatte utdanningen med  
psykiatri for helsepersonell og 
til slutt sykepleierutdannelsen 
ved Drammen sykehus, Røde 
Kors. I et krigsrammet Norge  
ble Ellinor nødt til å avbryte  
utdannelsen i 1944. Hun ble  
deretter gift og fikk tre gutter, 
før hun tolv år senere kunne 
gjenoppta pleieryrket. Jubi
lanten er utvilsomt en sprek og 
handlekraftig dame som har 
oppnådd mye i løpet av 100 år. 
Som 75åring besluttet hun  
å selge rekkehuset i Heggedal,  
til fordel for en egenbygd  
enebolig i Asker. Her bor hun 
den dag i dag.

85
Oberst 
Per GunnAr TorBlå, 
Haldenveien 79, 3515 Hønefoss.

80
Lege 
CHriSTiAn 
FAnGel, 
Skøyen terrasse 1, 
0276 Oslo.
Christian Fangel 
er utdannet lege 
fra Universitetet 

i Oslo og spesialiserte seg sene
re i psykiatri, herunder psyko
terapi og barne og ungdoms
psykiatri. Jubilanten hadde sin 
første turnus i Narvik i 1961 og 
senere på Skjervøy, Andøya fly
stasjon, StorElvdal og en rekke 
andre praksisvikariater. Etter 
spesialiseringen i psykiatri  
fungerte han i en tid som lærer 
og veileder, før han ble ansatt 
som bestyrer på institutt for  
psykoterapi i Oslo. Fra 1986 og 
frem til oppnådd pensjonsal
der drev Fangel sin egen privat
praksis i Oslo.

unni AGdeSTein, 
Slemdalsveien
117e, 0777 Oslo.
Unni Agdestein 
er utdannet  
sekretær fra 
Trondheims 
Handelsgymnas 

og var deretter ansatt ved sin  
ektefelles takstkontor i nærmere 
40 år. Hun har senere profilert 
seg som leder i Norske Kunst
foreningers Landsforbund og 
med en rekke verv i Norges  
Friidrettsforbund.

Førsteamanuensis 
dAGny KAul, 
Hauganveien 15,
7563 Malvik.
Dagny Kauls 
forskning har 
for en stor del 
vært konsen 

trert om systematisk teologi,  
feministteologi og barne teologi. 
Hun har forelest om temaene 
ved universiteter i inn – og  
utland. I 1996 ble jubilanten  
førsteamanuensis i religion/
etikk ved Høgskolen i Bergen. 
Dagny Kaul er født i Berlin og 
oppvokst der, samt i Trondheim, 
Malvik og Kristiansund. Fra 1965 
studerte jubilanten folkelivs
granskning og religionshistorie 
støttefag ved Universitetet i Oslo, 
og hun ble cand. theol i 1970. Fra 
1985 har hun hatt hovedfokus på 
barneteologi.

75
nilS PeTTer PederSen, 
Nyborgveien 53, 9800 Vadsø.
Nils Petter Pedersen er ut dannet 
ved Norges kommunal og  
sosialskole, Nordiska hälsover
vårdhögskolan og Universitetet 
i Tromsø. Han jobbet en periode 
innenfor fiskeri og jordbruks
samvirket, men skiftet senere fo
kus til offentlig administrasjon. 
Jubilanten var ansatt som  
kommunekasserer i Nesseby, i 
helseadministrasjonen i Finn
mark fylkeskommune og som 
høyskolelektor ved Kommunal
høgskolen i Oslo. Senere gikk 
han inn i folkehelseprogrammet 
«Helse og ulikhet» i Finnmark, 
hvor han fungerte som sekre
tariatsleder, deretter som  
trygdesjef i Vadsø og etterhvert 
som en viktig brikke i opp
rettelsen av Nav. Jubilanten var 
en tid leder for Finnmark SV, 
samt en del av partiets lands
styre.

70
Tidl. sjefssekretær 
Jorun 
mArGreTe 
Bø elveSTAd, 
Lysthusbråten 36,
1383 Asker.
Jorun Margrete 
Bø Elvestad har 

i store deler av sin karrière vært 
ansatt som sjefssekretær i  
entreprenørbransjen, deriblant  
i selskaper som Ingeniør Thor 
Furuholmen AS og Selmer ASA. 
De seneste årene har hun vært 
ansatt hos Lexit Advokater i  
Asker. På kveldstid har hun  
benyttet tiden til fag som ledelse 
og administrasjon, engelsk, tysk 
og fransk. Dagen feires i fjell
heimen med mann, katt og tre 
hunder.

På denne dag
1849: Kong Oscar I innviet Det 
kongelige slott i Christiania. Det 
var hans forgjenger Karl Johan 
som hadde pekt ut slottets  
beliggenhet på Bellevue høyden 
vest for bykjernen og lagt ned 
grunnsteinen i 1825. Opp draget 
med å tegne bygningen gikk  
til den danskfødte arkitekten  
Hans Ditlev Franciscus  
Linstow. Grunnmuren sto  
ferdig i 1827, men på grunn av  
en seksårig stans i bygge
arbeidene ble ikke taket lagt  
på før i 1836. Interiørene ble  
ferdigstilt i løpet av 1840årene. 
Det kongelige slott er bolig og 
arbeidsplass for kongefamilien. 
Utenlandske statsoverhoder  
innkvarteres på Slottet under 
statsbesøk i hovedstaden.  
Deler av bygningen er åpen  
for publikum hver sommer  
fra st. hanstider til midten av  
august. Blant rommene som  
besøkes under omvisningene,  
er Den hvite salong, Haakon VII
suiten, Fugle værelset, Speilsalen, 
Store festsal og Slottskapellet.

1875: Psykiate
ren Carl Gustav 
Jung ble født i 
Sveits. Han  
skulle komme 
til å stå sentralt 
i det psyko
analytiske  

miljøet i Europa, og regnes som 
grunn legger av den analytiske 
psykologien. Jung la vekt på  
å åpne for kommunikasjon  
mellom bevisst heten og  
ubevisste energier. Men der 
psykoanalysens far Sigmund 
Freud oppfattet det ubevisste 
som et domene innad i  
mennesket, mente Jung at det 
ubevisste var del av et felles
menneskelig domene. Jung er 
opphav til begreper som  
«anima og animus», «arke
typ» og «det kollektivt under
bevisste». I 1921 publiserte han 
sin teori om personlighetstyper. 
Jungs ideer har vunnet stor  
gjenklang i populærkulturen 
og er viktige referansepunkter 
for moderne teorier om selv
utvikling og organisasjons
psykologi.

Født

Vi gifter oss

Slottet er 165 år i dag.

1887: Den russiskfødte øyelegen 
Ludwik Lejzer Zamenhof  
lanserte et internasjonalt  
hjelpespråk han kalte «lingvo  
internacia». Boken med ord
listen og grammatikken til det 
nye språket publiserte han  
under pseudonymet Doktoro 
Esperanto – «doktor håpefull». 
Navnet esperanto kom  
ganske snart til å betegne  
selve språket. Zamenhof hadde 
konstruert språket med tanke 
på at det skulle være enklest  
mulig å lære. Grammatikken 
skulle være uten unntak; ord
dannelse skulle skje ved sam
mensetning av uforanderlige 
elementer; ordklasser og  
former skulle betegnes ved  
faste endelser; og det skulle  
bare finnes én bestemt artikkel.  
Zamenhofs hensikt med språket 
var å fremme kommunikasjon 
og forståelse mellom ulike  
folkeslag. (NTB)

Tuva Heger Mengshoel og
Andres Bratterud gifter seg i
Uranienborg kirke lør. 26/7 kl.
14.30.

Ullevål sykehus, 17.7. Etter lang
ventetid har vi endelig fått vår
nydelige prinsesse.
Miriam LautinMikkelsen og
KennethHauge Engvik.


