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FOLK: BT bringer gjerne minneord, jubilantomtaler og lignende. Tekstlengden bør ikke overstige 2000 tegn.
KONTAKT: E-post: folk@bt.no eller telefon 55214518.

RUNDE DAGER: Dersom du har rund dag, 50 år eller eldre i denne eller neste måned, 
og ikke ønsker navnet ditt på listen, kan du reservere deg på: www.bt.no/jubilant 
senest fire virkedager før.

          HAVNEN
 

JEKTEVIKSTERMINALEN: 
Danskebåten fra Hirtshals kl. 
12.30, retur kl. 13.30.
HURTIGRUTEKAIEN: « Richard 
With» fra Kirkenes kl. 14.30, 
retur kl. 22.30. 
Cruiseanløp:
SKOLTEN: «Aidaluna» (69.203 

brt) fra Hamburg kl. 09.00, til 
Ulvik kl. 18.00. 
«Aidacara» (38.557 brt) fra Kiel 
kl. 09.00, til Oslo kl. 19.00.
BONTELABO: «Balmoral»  
(43.537 brt) fra Dover kl. 10.00, 
til Olden kl. 18.00.

KILDE: BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN

Modellering av 
vind i Nordsjøen

Torge Lo-
renz disputerer 
5. mai for ph.d.-
graden ved UiB 
med avhandlin-

gen ”Dynamical downscaling 
of North Sea winds: Reanalysis 
and ensemble predictions”.

Lorenz jobbet med model-
lering av vind i Nordsjøen i 
forbindelse med vindkraft 
til havs. I vindkraftsektoren 
trengs nøyaktige vinddata for 
å vurdere energiproduksjon 
fra potensielle vindparker. 
Nøyaktige prognoser av vind 
er også viktig, for eksempel for 
å se om skip kan gå til sjøs for 
installasjon og vedlikehold av 
vindturbiner. Lorenz assimi-
lerte vinddata fra satellitter i 
høyoppløselige atmosfæriske 
modelleringer, for å få bedre 
anslag for energiproduksjon 
av vindturbiner i Nordsjøen. 
Vindfordeling over tid og rom 
forbedres også. 

Moderne værprognoser er 
gjennomført med en modell-
«ensemble». Dette betyr at 
flere værprognoser er bereg-

net for samme region og tids-
periode, og de ulike prognoser 
har små forskjeller i startbe-
tingelser og modellligninger. 
Slike ensembleprognoser til-
later å vurdere usikkerheten i 
værprognosen. 

Lorenz undersøkte hvor 
mange medlemmer det må 
være i en ensemble for å få 
nøyaktige korttidsprognoser 
av vind nær overflaten. Han 
jobbet spesielt med regionale 
modeller, drevet av globale 
prognoser fra European Centre 
for Medium-Range Weather 
Forecasts. I tillegg undersøkte 
Lorenz effekten som usikker-
heten i sjøtemperatur har på 
regionale ensembleprognoser 
av vind ved overflaten. Han 
også utviklet en metode for 
å lage små forstyrrelser som 
representerer usikkerheten i 
sjøtemperatur i modellen på 
en realistisk måte.  

Torge Lorenz (f. 1985) er fra 
Tyskland. Han har diplom-
utdanning i meteorologi fra 
Universitet i Hamburg. Dis-
putasen finner sted kl. 13.15 på 
Geofysisk Institutt.

DOKTORGRAD

TRIM MED MENING: Lisa Vildalen og de andre elevene på linjen «Globalt Perspektiv» på Åsane Folkehøgskole, kombinerer solidaritet og trim. På torsdag løper de rundt Smålungeren for å samle inn penger 
til  et tilfluktssted for unge jenter i India.

en verdig måte, og for at sakene 
deres blir hørt i retten. Husk 
at hvert 8. minutt bortføres én 
jente i India.  
– Dere har selv besøkt senteret, 
hvordan var det?
– Alle vi ni jentene i klassen  dro 
for å besøke senteret nå i mars. 
Vi var i India i en måned. Det var 
veldig sterkt å møte jentene der. 
Vi forventet noe annet, for vi 
trodde vi skulle grine hele tiden 
når vi var der, men jentene var 
blide og danset rundt oss hele 
tiden. De var veldig glade for 
hjelpen de får, men hadde ikke 
vært utenfor senteret på to år. 
– Hva har oppholdet lært deg?
– Det å se fattigdom på TV og det 
å se det i virkeligheten, er to gan-
ske så forskjellige ting. Hjemme 
kan du bare bytte kanal om det 
blir for sterkt. Når du er der, må 
du bare takle det. Vi bodde der 
med dem nær slummen. Det er 
vanskelig å tenke på at de sliter 
med så enkle ting som vann, 
mens vi hjemme tar det som en 
selvfølge. Det var sterkt å være 
der og se det selv. Og en veldig 
motivasjon for å hjelpe når du 
vet at pengene kommer frem. Vi 
fikk føle tett på kroppen hvordan 
deres situasjon var og hvor mye 
de trengte de 200.000 kronene 
som ble samlet inn i fjor.
– Hvordan får dere inn penger 
til prosjektet?
– Vi har blant annet solgt vafler 

og samlet flasker. På torsdag ber 
vi folk sponse en løper for hver 
runde de løper rundt Smålunge-
ren. Vi har bedt venner og fami-
lie om å sponse oss. Alle elever 
og lærere på skolen er med, og 
alle andre som vil kan bli med. 
Det er bare til å få deg en sponsor 
eller to. Pengene kan du vippse 
eller sette inn på vår konto «Løp 
for India». 
– Og hvor mange runder skal 
du løpe?
– Jeg har spilt både håndball og 
fotball, så jeg håper å klare 30 
runder på 666 meter hver. Ikke 
minst siden jeg blir sponset av 
både mor, far, morfar, mormor, 
søster og bror. 
– Hvordan er det å gå på folke-
høgskole?
– På linjen «Globalt Perspektiv» 
har jeg lært mye om kulturfor-
skjeller, politikk og menneske-
rettigheter i hele verden, ikke 
bare om India. Og så er det veldig 
forskjellig fra hva det er hjemme. 
Her bor jeg sammen med 14 ung-
dommer i et hus. Vi er ganske 
forskjellige, og ikke alle var vant 
til å ta oppvasken, for å si det 
sånn. Jeg har lært mye om meg 
selv ved å dele rom og bo så tett 
med andre unge mennesker. Nå 
gruer jeg meg til å slutte.

Navn: Lisa Vildalen
Alder: 20 år
Bosted: Fra Kragerø, men bor 
nå på Åsane Folkehøgskole 
på Hylkje.
Aktuell:  Arrangerer «Løp for 
India» rundt Smålungeren 
på torsdag sammen med 
de andre elevene på Åsane 
Folkehøgskole.

08.45: På 
morgen samling. 
Hører et fore drag 
på ti minutter.
13.00: Opp
daterer 
Instagram og 
Facebook, og 
sender eposter 
om aksjonen.
16.00: Henger 
opp plakater 
i byen om 
 aksjonen.

Hjemme kan du bare 
bytte kanal om det 
blir for sterkt. Når du 
er der, må du bare 
takle det  

MIN DAG

1945 e Slaget om Berlin endte, 
og sovjetiske soldater heiste 
det røde flagget over Riksdags-
bygningen. Arméfotograf Jew-
geni Chaldeis berømte bilde av 
seiersmarkeringen sto første 
gang på trykk i det sovjetiske 
ukemagasinet Ogoniok 13. mai 
samme år, og kom senere til 
å gå verden rundt. I ettertid 
er det sådd tvil om hvorvidt 
flaggheisingen på Chaldeis 
bilde virkelig var den første på 

Riksdagsbygningens tak. Det 
er også kommet frem at bildet 
var retusjert av sovjetiske pro-
pagandamyndigheter. På ori-
ginalfotoet kunne man tydelig 
se at den ene av soldatene bar 
to armbåndsur; ett på hvert 
håndledd. På den offisielle 
versjonen er armbåndsurene 
fjernet, trolig for ikke å vekke 
mistanke om at sovjetiske sol-
dater bedrev plyndring. 

PÅ DENNE DAG
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