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– Det er 2600 målinger per Excel-
ark, og vi har fire av dem, sier
Sverre Kvist (18).

Etter å ha kjørt fire testrunder i
bølgetanken i verkstedet like
rundt hjørnet, sitter han nå foran
pc-en i lokalene i Sjøparken på
Agnes. Sammen med Berina Qo-
ragllu (18) og Peder Haagensli (18)
legger de inndagensdrøyt ti tusen
målinger, og lager grafer.

– Da finner vi topp- og bunn-
punktene, og kan sammenlikne
resultatene. Og så smeller vi det
inn i en formel, forklarer Sverre,
enkelt og greit.

Sammen med 24 andre elever føl-
ger de faget Teknologi- og forsk-
ningslære, og går tredjeåret på
Thor Heyerdahl videregående
skole. I forskningslære er klassen
delt i to. Den ene gruppa bistår
Lars Edvardsen i hans prosjekt
«Intentium Offshore Wave
Energy Converter».

–Veldig enkelt forklart utvikler
vi en modell på et bølgekraft-kon-
sept. Jeg har holdt på siden 2007
og har ikke tall på hvor mange
modeller jeg har laget, sier Ed-
vardsen.

I går fikk realfagselevene for første
gang gjøre testmålinger i tanken
med en modell. Den har de vært
med åutvikle, sammenmedelever
fra yrkesfag.

– Tidligere har vi bare brukt
sensorer, for å øve oss. Nå gleder
jeg meg til å se ordentlige resulta-
ter, sier Peder Haagensli.

Sivilingeniør Edvardsen er
minst like spent.

– Jeg har fått god hjelp av ung-
dommene, og jeg har tro på at re-
sultatenedekommer fram til vil få
praktisk nytte. Målet er å utvikle
et mer effektivt konsept for offs-
hore bølgekraft. Jeg håper også
prosjektet kan bidra til å skape et

frodig forsknings- og undervis-
ningsmiljø i Larvik. Det er ingen-
ting i veien for å etablere en
havenergi-base i Larvik, sier Ed-
vardsen.

Realfagslærer Jørgen Kolderup
leder elevene i den andre gruppa,
som skal løse sneglegåten.

– I fjor klarte vi å bevise at en
populær «sneglegift» var uten ef-
fekt. I år skal vi forskemerpådette
- på flere stadier i den brune
skogssneglens liv, forteller han.

Det er derfor kjøleskapet i Sjø-
parken er fylt med plastbokser.
Elevenehar i løpet av høstenpluk-
ket snegleegg i nærområdet: i alt

Tenketank for e
I et verksted i Sjøpar-
ken får forskerelever
ved Thor Heyerdahl
lære at man kan satse
på bølgekraft i Larvik.
Og at prosjektarbeid
ikke er det samme som
fri fra stress og ansvar.

Bølger i Sjøparken:PederHaagensli, BerinaQoragllu, Andreas Røsholt ogOskar Paasche tar faget teknologi- og forskningslære
og tester de et nytt bølgekraft-konsept. Her gjennomfører de en test medmodellen i bølgetanken i Sjøparken for første gan

10.000målinger: Berina Qoragllu, Sverre Kvist og Peder Haagensli studerer
grafene fra øktens fire målinger i bølgetanken.

Instrumenter: Sverre Kvist følger nøyemedpå hva sensorene fanger opp når
bølgene ruller i tanken. Alt utstyret er instrumenter skolen hadde fra før.

Videregåendeelever fra
både yrkesfag og realfag er
involvert i forskningspro-
sjekter i Sjøparken.

Hva
mener du?

●

Hva vil du aller helst
forske på?

Lill June Larsen (18)
– Jeg kommer ikke på noe kon-
kret, men det bør hamed kjemi
å gjøre. Og være praktisk rettet.

Andreas Røsholt (18)
– Et astronomiprosjekt! Skolen
tilbyr et slikt prosjekt i Horten,
som jeg håper å få væremed på
etter nyttår.

Oskar Paasche (18)
– Jeg er interessert i evolusjon,
så det ville vel blitt et arkeologi-
prosjekt, tenker jeg.

Bente EngenAndersen (18)
– Noemed biologi. Det har i
hvert fall vært spennende å for-
ske på snegler.

LOKALT
Tips ØP på telefon 8008200
Referat, bilder, notiser eller nyhetstips sendes til:
redaksjonen@op.no eller til nettavisa@op.no

«OmNorge lenger er et kristent land? Tja, det er
etterhvert et mindretall som er personlig
kristne.»

Sagt i debatten påwww.op.no
ØPNett overførte onsdag direkte på web-tv fra
presentasjonen av Larvik-budsjettet. Opptak
fra sendingen finner du www.op.no.

Presenterte strategidokumentet
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elever

946.Nå skal de klekkes, fôres, veies
og eksperimenteres med. Denne
uka får de et oppdrag fra Bioforsk
på Ås.

– Elevene blir vist stor tillit, og
har skjønt at de selv er ansvarlige
for resultatene. Det er det mye læ-
ring i, sier Kolderup.

– Vi har funnet ut at snegleeg-

gene finnes ved søppel og under
plast. Nå blir det gøy å teste hva
slags mat og gift som fungerer best
på dem - selv om veiingen sikkert
kan bli litt kjedelig i lengden, sier
Kristine Nordhagen og Kaja Weel.

AnneSkallebergGjerde
911 22 328 ● asg@op.no

epåThorHeyerdahl. Sammenmedelever fra yrkesfag utvikler, bygger, instrumenterer
ng (Foto: Anne Skalleberg Gjerde)

Plukker egg:Kristine Nordhagen og resten av elevene på «sneglegruppa» skal
forske på oppdrag fra Bioforsk på Ås. De har plukket 946 snegleegg i høst.

danske tv-seere fulgte mester-
ligakampen fra Arena Larvik
sist lørdag. Les mer om dette
på www.op.no.

116.000 op.no➘

Østlands-Posten på nettet:

Svein Holone har lagt dette vakre høstbildet fra
Farriskilen inn på www.op.no/albumet.

Lesernes bilder

Olav Rønneberg fra Larvik er en
avdeltakerne iTV-Norges «Cru-
iseliv» som startet i går kveld.
Rønneberg blir imidlertid ikke
å se på skjermen før nærmere
jul.

I serien «Cruiseliv» følger se-
erne kjente og ukjente gjester
ombord på ulike skip i Karibia,
og på aktiviteter og utflukter i
havnene de besøker.

– Dette var utrolig morsomt
å være med på. Ingen konkur-
ranser, og ingen reality i vanlig
forstand. Tenk deg å bare gå å
somle rundt på et cruise-skip og
på karibiske øyer. Det kunne
ikke være bedre, sier Olav Røn-
neberg.

Innspillingene til serien ble
gjort i februar, og Rønneberg

sier ventetiden til serien skulle
vises har vært lang.

– Jeg var på premierefest på
søndag, og nå starter det hele
heldigvis. Dette er en blanding
av «dokusåpe» og «feelgood-
tv», og det var utrolig morsomt
å være med på. Jeg hadde med
meg tre bøker jeg tenkte å lese
på turen,men de ble ikke åpnet.
Det var for mye å finne på hele
tiden, sier han.

I premiereepisoden i går var det
blant annet Bjarne og Eskil
Brøndbo fra DDE, som fikk ut-
folde seg, mens Olav Rønnebert
altså blir å se ved juletider.

Bjørn-Tore Sandbrekkene
97 70 90 98 ● bts@op.no

Larvik-mannmed
i nysatsing på TV-Norge

– Sent tirsdag ettermiddag fikk
jeg telefon fra en kar i Kvelde.
Vedkommende hadde vært på
cowboyfest iHvarnes denhelgen
skulpturen forsvant. Ifølge hans
forklaring lå Michael Jackson-
skulpturen utenfor garasjen
hans da han våknet dagen etter.
Han hadde tatt den inn og ikke
tenkt mer over saken før han så
artikkelen om skulpturen på

www.op.no, sier mannen bak
kunstverket, Steinar Edh fraAn-
debu.

Finneren tror at det kanskje
har vært noen kamerater som
har gjort han et pek, ifølge Edh.

– Han stiller seg helt uforstå-
ende til hvem som kan stå bak.
Det spiller for øvrig liten rolle.
Nå får jeg skulpturen tilbake, og
det er det viktigste, sier Edh som

allerede har tatt kontakt med
politiet for å lukke saken.

Etter planen skal skulpturen
stilles ut i Oslo i begynnelsen av
desember.

– Nå er jeg glad og lettet over
atMJ er tilbake, sier Edh somhar
bestemt seg for å montere flere
overvåkingskameraer i området.
Bjørn Jakobsen
33 16 30 90 ● bjorn.jakobsen@op.no

Jernskulptur kom til rette

Kom til rette:
Faksimile av
artikkelen i
Østlands-Posten
9. november
2011
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