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En er fiskeforsker, 
en annen kultur-

arrangør. Les 
hvorfor BTs jury 

mener du vil høre 
mer om disse 47 

unge menneskene.

• Eivind Inderhaug (30) 
Lege i spesialisering 
i Ortopedisk Kirurgi 
ved Haraldsplass 
og en motor i forsk
ningsmiljøet ved 
sykehuset, hvor han 
blant annet forsker 
på korsbåndskader i 
kneet. I tillegg til sin 
master i helse og 
administrasjon, har 
han lederutdanning 
fra Forsvaret.

• Vera Kleppe (25)  
 og Åshild Kyte (30) 

Møbeldesignduo 
fra Kunsthøyskolen i 
Bergen med leken og 
nyskapende design. 
De hardtarbeidende 
kollegene har stilt ut 
sin design på en rekke 
prestisjetunge messer 
i Europa, og har vun
net flere stipender og 
priser. Kommer ikke til 
å gi seg før de lykkes.

• Gina Barstad (27) 
Lederen for Bergen 
SV har gode analyt
iske evner og godt likt 
i organisasjonen. Er 
kjapp til å se essensen 
i nye problemstillinger 
og saker, og ble kastet 
inn på Stortinger da 
Audun Lysbakken 
ble statsråd i 2009. 
Beskrives som en 
med stor menneske
kunnskap.

• Morten Myksvoll  
 (27) 

Erfaren og visjonær 
FrPpolitiker med 
erfaring som politisk 
rådgiver og stipen
diat i Civita. Med 
politisk talent og 
en arbeidskapasitet 
utenom det vanlige, 
spås 27åringen en 
glitrende, politisk 
karriere.

• Hannah Atic (22) 
Eneste kvinne i 
rådgiverkorpset på 
rådhuset. Hennes 
omsorgsevne kom
binert med høye krav 
til både seg selv og 
andre, gjør henne til 
et stort politisk talent. 
Atic er nestleder i 
Unge Høyre, og har 
kort tid igjen av sin 
juristutdannelse.

• Mathias Fischer (20) 
Ung mann med 
store talegaver og 
et talent for sosiale 
medier. Jobbet hardt 
for Venstre gjennom 
valgkampen, men 
trakk seg fra alle verv 
da han fikk jobb som 
journalist i BT. Til 
tross for sine unge 
alder, har han allerede 
vist god lederskap og 
preget mediebildet.

• Linn Kristin Engø  
 (20) 

AUFlederen er godt 
skolert og brennende 
engasjert. En ung 
politiker som vil nå 
langt, og som bren
ner for de svakeste. 
I tillegg til å være 
medlem av helse og 
sosialkomiteen i by
styret, jobber hun på 
sykehjem. 

• Ragnhild Janbu  
 Fresvik (33) 

Fresvik har klatret 
fort i gradene i Spare
banken Vest, og er i 
dag finansdirektør. 
Denne damens raske 
oppdrift skyldes en 
god kombinasjon av 
analytiske evner og 
gjennomføringskraft, 
pluss en stor porsjon 
med talent.

• Ingse Galtung  
 Døsvig (31) 

Med bakgrunn fra 
Kunsthøgskolen i  
Bergen, har Døsvig 
gått fra å være interiør
arkitekt til i dag å sitte 
som markeds sjef i 
Bara Eiendommer. Med 
øye for estetikk og 
høy funksjonalitet, har 
hun evne til å utvikle 
byrommet i Bergen i en 
spennende retning.

• Thomas Gjesteland  
 (32) 

Romforsker med 
publikumstekke. Har 
skrevet kronikker i 
både Bergens Tidende 
og Dagens Næringsliv 
om sin forskning. 
32åringen er en del 
av romfysikkgruppen 
i Bergen som regnes 
som ledende i Europa 
innen forskning på 
jordiske gammaglimt. 
Ble i mars tildelt Melt
zerprisen for yngre 
forskere, og beskrives 
som en spesielt god 
formidler.

• Christian Bergheim  
 (33) 

Grafisk designer som 
var med på å starte 
designbyrået Anti & 
Grandpeople som har 
vært nominert til en 
rekke priser. Står  
bak Festspillene og 
DNBs nye profiler. 
Kompromissløs og 
idealistisk.

• Emilio Sanhueza (27) 
Med et sterkt engasje
ment for kulturscenen 
i Bergen, gir han 
unik støtte til mange 
artister og kunstnere i 
byen. Han er gründer 
bak Foreningen og 
plateselskapet Nabo
varsel, og bidrar til at 
Bergen får en positiv 
musikkultur.

• Anette Strand (34) 
Flink til å bygge 
 relasjoner og dyktig 
i sin lederstilling i 
Statoil. Har også vært 
aktiv i Høyre og var 
aktuell som stortings
kandidat, men takket 
nei.

• Peter Christian  
 Frølich (26) 

Den nyvalgte stort
ingsrepresentanten 
har klatret raskt og 
høyt i Høyre. Sivilt er 
han nyutdannet jurist, 
og vil nå langt samme 
hvilken retning han 
går.

• Silje Rabben (27) 
Innovativ sivilingeniør 
som har utviklet en 
«oljestøvsuger» som kan 
rydde opp etter utslipp. I 
fjor vant hun innovasjons
prisen på Technoport
konferansen, og hun 
var også nominert til 
årets gründerkvinne i år. 
Brenner for teknologi og 
innovasjon.

• Trond Valvik (32) 
Som partner i inve
steringsselskapet 
Borea sitter Valvik 
sentralt i mye av 
nyskapingen i 
 Bergen. Som spirende 
styregrossist er han 
bakspiller, men også 
operativt tilstede som 
en inspirerende leder i 
flere selskaper.

• Charalampos Tzoulis  
  (33)

Verdensledende 
forsker innen nevro
logi. Opprinnelig fra 
Hellas, men det gode 
fagmiljøet i Bergen, 
gjorde at han flyttet 
hit. I sitt arbeid som 
lege har han identi
fisert en ny sykdom, 
og er nå i gang med  
å prøve å finne en 
behandling for denne.

• Cristian Valdes  
 Carter (32) 

Hans gode lederegen
skaper og ambisiøse 
natur, har gjort Carter 
til en av de viktigste 
bakspillerne for mye 
av byutviklingen på 
Straume som adminis
trasjonsleder og jurist 
hos Lie Gruppen AS. 
Som leder beskrives 
Carter ryddig og lojal.

• Eirik Sjåholm  
 Knudsen (28) 

Som stipendiat ved 
Institutt for strategi 
og ledelse ved NHH 
jobber Knudsen med 
å finne ut om man kan 
stole på markedets 
mekanismer i en 
økonomisk krise. Han 
blir beskrevet som en 
glitrende underviser 
og forsker.

• Marie Amdam (22) 
Et frisk pust blant 
Bergens unge 
musikere. Er vokalist 
og gitarist i bergens
bandet Razika, og 
driver låtskriverkurs 
for ungdommer sam
men med John Olav 
Nilsen. Den fargerike 
22åringen vil nok 
fortsette å prege 
musikkmiljøet i  
Bergen fremover.
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• Kristine Evensen (31) 
Markedssjefen i 
Orkla Foods har 
en utradisjonell og 
uredd tilnærming. 
Markerte seg tidlig 
som produktsjef og var 
en av de første Orkla 
ville ha med videre 
etter sammenslåingen 
med Rieber. Evensen 
har potensial til å lede 
mange mennesker.

• Maja Janmyr (29) 
Forsker på folke
rett, statsrett og 
menneske rettigheter. 
Blir beskrevet 
som svært dyktig. 
Janmyrs forskning 
beskrives som særlig 
viktig, fordi spørsmål 
knytting til flyktninger 
og asylsøkere er en 
av vår tids største 
globale utfordringer.

• Charlotte Myrbråten (31) 
Altmuligdame: DJ, feminist, 
prosjektleder på biblioteket og 
skribent. Myrbråten arrangerer 
også konserter og debatter, og 
sitter i styret i Norsk tids
skriftforening. Viktig brikke for 
kulturlivet i Bergen.

• Chris Rødland (20) 
Høyrepolitiker i Fyllingsdalen og 
tidligere leder av Ungdommens 
bystyre. Gjorde brakvalg for 
Høyre i Fyllingsdalen, der han 
brenner for nytt kulturhus.

• Carl-Erik M. Moberg (29)
Gründer og medeier i TicketCO 
AS, et selskap som har utviklet 
en plattform der arrangører kan 
styre billettsalget sitt. Flink og 
hardtarbeidende.

• Roger Valhammer (29)
Ung mann som lever opp til 
fyndordet fagbevegelse, fag
bevegelse! Bystyremedlem og 
tidligere aktuell som nestleder i 
Handel og Kontor, der han jobber 
som regionsekretær.

• Jobin Varughese (27)
Tidenes yngste med doktorgrad 
i medisin da han 25 år gammel 
disputerte om hjernesvulster. 
Aktiv og utadvendt.

• Katrine Vellesen Løken (30)
Velferdsforsker ved UiB med 
imponerende evne til å nå ut 
med resultatene, gjennom viten
skapelige publikasjoner, foredrag, 
intervjuer og spalte i BT.

• Ingvild Almås (35)
Prisvinnende samfunnsøkonom 
ved NHH med utdannelse fra noen 
av verdens beste universiteter. 
Imponerte som eneforfatter  
i et av verdens ledende 
økonomitidsskrift. Ble tildelt årets 
Nils Klimpris for yngre forskere.

• Karen Sofie Sørensen (28)
Den daglige lederen i rockeor
ganisasjonen Brak er en drivkraft 
i musikk og kulturmiljøet i 
Bergen. Medarrangør av bransje
treffet Manøver og debattserien 
Mediesamfunn på Litteraturhuset

• Ørjan Matre (34)
Talentfull samtidskomponist som 
gjør seg bemerket i utlandet. 
Vinner av Edvardprisen i 2012, i 
år var han Spellemannnominert 
som komponist.

• Erlend Nødtvedt (28)
Lovende lyriker, bibliote
kansatt og redaksjonsmedlem i 
tidsskriftet Vagant.

• Christian H. Grøvlen (23)
Midtveis i studiet ved Musikk
høgskolen i Oslo, er den unge 
pianisten etterspurt på konserter 
og festivaler landet rundt.

• Keno Ferter (27)
Tyskfødte Ferter har tatt sine 
landsmenns fisketurer til et nytt 
vitenskapelig nivå. Ferter har 
gjort turistenes fritidsfiske til et 
nytt og interessant forskningsfelt 
for biologene ved UIB.

• Inga Berre (35)
Faglig sterk matematiker ved UiB. 
Fikk Meltzerprisen i 2012 for sitt 
arbeid med reservoarmekanikk, 
men også fordi hun er et forbilde 
for andre kvinner. 

• Karina Hjelle (34) 
Siviløkonom som 
har jobbet seg opp i 
gradene på Hauke
land universitets
sjukehus og er i dag 
seksjonsleder for 
 personalavdelingen 
som jobber med 
11600 ansatte. Er 
sterk på taktikk 
og politikk, og blir 
beskrevet som et 
lysende talent.

• Bjørn Harald   
 Myhre (30) 

Ettertraktet designer 
og fotograf fra Åsane 
med verden som 
arbeidsplass. Myhre 
gjør det stort både 
i Dubai, USA og 
hjemme i Norge 
hvor han har  laget 
introene til mange 
av våre mest kjente 
og kjære tvshow. 
Toppet  karrieren med 
å lage vignett, logo 
og  design for Melodi 
Grand Prix som gikk 
ut til 360 millioner 
seere i 2010.

• Sulekha Omar (32)
Sulekha Ali Omar er første kvinne med afrikansk 
bakgrunn som er utdannet ved ballettlinjen på 
Kunsthøgskolen i Oslo. Har jobbet som danser 
og skuespiller både i Oslo og Bergen, og elsker 
å ha scenen som lekeplass. Det har hun i dag på 
Den nationale  scene.

• Solgunn Slåtto (27) 
En av de viktige drivkreftene i kulturbyen   
Bergen. Tidligere leder av Hulen og i dag tilknyttet 
 plateselskapet Klangkollektivet. Har en finger med 
i spillet i planleggingen av en rekke festivaler og 
kulturarrangementer. Har stor arbeidskapasitet og 
er flink til å inkludere nye aktører i bransjen.

• Kim Thuen  
 Dalhaug (29)

Dalhaug har ikke 
engang rundet tretti, 
men er finansdirektør 
i et av Bergens gamle 
rederier, Jebsen  
Management AS.  
Med stor arbeids
kapasitet, har han 
allerede hatt leder
stillinger i en rekke 
bedrifter i Hordaland.  

• Alisa Larsen (22) 
Elsker å kokkelere, 
og deler resultatet 
av dette på sin 
matblogg.  Jobber 
også som DJ, 
musikkskribent og 
kulturarrangør. Den 
ambisiøse 22åringen 
er til vanlig student 
på NHH.

• Calix B. Ndiaye (32) 
Tidligere basketball
stjerne og kaptein på 
landslaget. Ndiaye er i 
dag utdannet økonom, 
og jobber som form
uesforvalter i Danske 
Bank. Ble i fjor kåret 
til et av Vestlandets 
største ledertalenter 
hos E24 da han satt i 
stillingen som daglig 
leder i Optimum 
Bergen.

• Iselin Medhaug (29)  
Klimaforsker ved 
Bjerknessenteret 
som har bidratt med 
flere viktige funn og 
publikasjoner knyttet 
til dynamikken i 
Atlanterhavet. Blir 
beskrevet som svært 
dyktig på et fagfelt 
som blir særlig viktig 
fremover.

• Kristiina Kompus  
 (30) 

Psykolog og forsker 
som tidligere i år ble 
tildelt Meltzerprisen 
for yngre forskere. 
Forskningen har ført til 
et gjennombrudd om 
hva som skjer i hjernen 
hos personer med 
 hørselshallusinasjoner, 
og det spås at hun vil 
få flere gjennombrudd.

• Håvard Njølstad (18) 
Saksofonist som 
har vunnet 1. pris 
i Nasjonal finale i 
Ungdommens Musikk
mesterskap hele seks 
ganger. Til tross for 
sin unge alder, gikk 
han helt til topps i en 
 prestisjetung solist
konkurranse i Bosten 
tidligere i år.  Går nå 
siste året på musikk
linjen ved Langhaugen.

• Frank Wisnes (33) 
Kreativ spilldesigner 
hos Evry Consulting 
med fag som filosofi, 
psykologi og medie
vitenskap i bagasjen. 
Har en unik evne til å 
tilrettelegge teknologi 
for vanlige mennesker, 
og blir beskrevet 
som inspirerende og 
engasjert.

Les mer om flere  
unge og lovende

BT.NO


