


“ I had a very great week with the other 
participants and team leaders, all of them were 
very friendly and great people.
Ajmal Moruwat / Norway

“ Couldn’t have had better organization! Congratulations! The participants had all their 
time fulfilled with exciting activities. I can classify the Space Camp as outstanding! 
Salomé Matos / Portugal



“ Dear Team Space camp
 
I just want to say thank you for an amazing 
week. I feel so proud and privileged that you 
selected me to participate at this summer’s space 
camp. I was so greatly touched when I had too 
say goodbye that I could not speak and tell you 
how great this week has been. I hope to see you 
again, I really which I had the opportunity to get 
back. 

Word’s really can’t explain how much I enjoyed 
my stay at Andøya, but I can tell you some-
thing which has surprised me: I miss the damn 
Norwegian weather…
 
Julie Larsen/Denmark

Could you stay up all night doing technical experiments? Fancy learning physics from some of 
Europe’s top scientists? Meet youths like yourself  from other countries?

More and more students say yes to these questions and apply for European Space Camp  to work as a rocket scientist at 69 degrees north. The camp’s 
mission is to promote space and science in general among youths from all over the world, and this is accomplished by combining lectures from some of 
the world’s best scientists, a real rocket campaign and having loads of fun in spectacular surroundings.

2006 was a year of records for the camp: We got several hundred applications, we had our first Australian- and Portuguese  participants, the best balanced 
camp age- and level wise and the most satisfied participants evaluating the camp 5,7 out of 6 on average general impression. 

Essentially this experience was made possible by great lecturers, highly skilled group leaders reinforced by a representative from the European Space 
Agency and an outstanding voluntary contribution by a truly inspiring and skilful Australian physics student. 

Having participants from all over the world, the social part of Space Camp is as important as the academical, and responsible for creating the unique 
including and joyful fellow-rocket-scientist-in-training-feeling are the students in Team Space Camp, who make up the organizational structure along with 
the Norwegian Centre for Space Related Education. 

Vegard Aas
Head of Team Space Camp
Norwegian Association of Young Scientists



National Centre for Space Related Education (NAROM)
NAROM is a daughter company of Andøya Rocket Range. Its main projective is to increase the national 
recruitment to space related subjects. This is mainly achieved by organizing courses and events for 
youths, students and teachers, and this makes NAROM perfectly suitable for handling the scientific and 
academic part of European Space Camp.

Andøya Rocket Range is a non-military rocket range with decades of 
experience of launching sounding rockets for atmospheric research. The range also has advanced 
facilities for ground based experiments using lidars and radars.

European Space Camp is organized by the Norwegian Association of Young Scientists and the 
Norwegian Centre for Space Related Education in cooperation with Andøya Rocket Range, the 
Norwegian Space Centre and the European Space  Agency (ESA).

Norwegian Association of Young Scientists
Being a youth organization working to increase scientific interest among young people, 
the association organizes several scientific events: European Space Camp at Andøya, 
BioMed Camp in Bergen, CyberCamp in Trondheim, weekend seminars and scientific 
cafées. 

Team Space Camp is a subgroup of the Norwegian Association of Young 
Scientists, and is the initiator and main organizer of Space Camp. All the work 
done by the Team is  voluntarily and among other responsibilities include 
funding, promotion, recruitment and selection of participants, as well as the 
non-scientific part of the program and making the camp a memorable event 
for the participants.

The 2006 Team consisted of Vegard Aas (Head, promotion and scholarships), 
Eivind Johansen (press liaison), Benedikte Hole (finance and sponsors), Eirik 
Furunes and Patrick Raanes (responsible for participants).



To sum up European Space Camp  with few words, I would say exciting, instructive and social. 
After one week with hard and constructive work, we got to experience the launching of our own 
rocket. A flying machine reaching  3400 km/h!   

When we first arrived at Andøya Rocket Range, the group consisting of 20 was pretty quiet. We were students from six different nations, but it 
really didn’t seem to be the language that was the problem, more the fact that we all were a bit shy. This soon changed later the same night 
after we all participated in a big amount of funny name games and other social activities. At midnight we could certainty prove that we were 
a conspired group, when we were holding each others hands, running into the cold northern ocean, with the only intention to survive. It was 
freezing cold, but fun, and of course followed by sauna!

The next day, we divided into groups which we would stick to during the camp, each group having a specific task. I became a part of the A 
group (A-team as we liked to call it), rocket system design, led by the enthusiastic rocket scientist Jan-Erik Rønningen and his crazy Australian 
assistant Katherine Bennel. 

During the week we had the responsibility for the water rockets, model rockets, hybrid rocket and assembly of the main rocket. Together, with a 
small Portuguese, a bootydancing Norwegian (from Bodø), a songbird from Wales and a cheery girl from Danmark, we created the best group 
ever participating at European Space Camp!



Besides group work, mainly working on rocket related stuff, we also had lectures given by scientists and university professors. Among them was 
Alv Egeland, professor emeritus in physics at the University of Oslo, teaching us about the plasma universe, the sun’s radiation, the 
magnetosphere, auroras and geomagnetic disturbances. Furthermore there was interesting lectures with titles like; “Rockets- and how they 
work”, “How is earth influenced by space?” and “Is vacuum really empty?” 

All the lectures were more or less easy to understand, interesting and instructive. Midway through the week some  participants seemed to 
fall asleep during these lectures, unfortunately me being one of them. This was certainly not a result of boring lectures, but insufficient sleep. 
Staying up until 2 am each day, and then be ready for morning gymnastics at 8 o’clock, wasn’t really that easy to do, especially not for a sleepy 
person like me!

A lot of work was done at NAROM, but we were also on a great amount of outings, both scientific and social. Our trip to ALOMAR was 
absolutely on the subject of technical and space related stuff. After a long trip in the high northern mountains, followed by a short drive (that 
no one knows about), we finally arrived. The research centre ALOMAR is used to analyse the atmosphere by use of laser, this by scientists from 
all over the world. To mention other scientific happenings, the balloon release and practical use of GPS are central. To test our knowledge, the 
GPS course was followed by an electrifying treasure hunt. Of course well rewarded!     



Space camp is much more than just hard core science and physics, it’s also about social activities and team spirit! During the week, we took part 
in many social actions. Among them, a guided trip at Andøya with “Kårebussen”, the best bus ever! Furthermore we went on Whale Safari, a 
great experience with high waves and enormous whales. The big waves did unfortunately result in sickness among almost all participants, but 
are later to be laughed about. Anyway I recommend everyone to take the “almost fantastic- pill”; the chance of surviving will therefore be much 
bigger!  The climax was of course, the lunching of our own student rocket. After a few delays, caused by technical problems with some sensor 
cards, we could finally see our finished work flying sky high.  After launching, it was time for post-flight meeting; summarize of how operation 
went from each station/group. Launching was successful and results were good. Suddenly it was all over, and the farewell party was near.

A week with famous Andøya-crispy-waffles, fantastic team leaders and happy students, had made it the “perfect camp”! Thank you Space Camp 
for an unforgettable experience. 

“The sky is not the limit- it’s where the fun begins”!
Written by Hege



European Space Camp defines it fiscal year as April 1st until March 31st. This is due to the fact that 
the camp itself is held in summer, whereas the support from our main sponsors is granted over their 
annual budgets. These accounts therefore includes both the actual costs for the camp, making the 
Annual Report to accompany the applications for renewed support and allocated funding for 
running Team Space Camp until these are granted. 

EXPENSES           NOK

Course materials           4 132
Balloon operation (balloon, payload, operation)        3 369
Rocket campaign (rocket, payload, safety notifications, operation)       45 992
Lodging and all meals for students, lecturers and Team        127 304
Travel expenses, lecturers and group leaders         18 966
Transportation at Andøya          7 097
Scientific assistance           6 875
Rent of facilities outside Andøya Rocket Range         1 515
Other expenses NAROM          29 200
Whale safari           11 700
Space Camp jackets           8 689

Equipment           7 000
Team expenses            21 419
Travel expenses, Team           57 200 (1)

Office expenses           43 200 (2)

Postage            3 600

SUM EXPENSES          397 258
(Internet connection, stationary, bank fees, printing Space Camp DVDs and annual reports

FINANCING      Financial support  Other (3) Total support 
Norwegian Association of Young Scientists    0   525 000 (4)  525 000
Norwegian Centre for Space Related Education    0   200 000  200 000
European Space Agency (ESA)     0   25 000  25 000 
Norwegian Space Centre     70 000   3 000  73 000
Andøya Rocket Range      15 000   15 000  30 000 
Nammo Raufoss      10 000   25 000  35 000
Norwegian Defence Research Establishment    50 000   0  50 000
Directorate for Primary and Secondary Education   30 000   0  30 000
Næringsutvikling Andøy     5 000   0  5 000
Narvik University College     5 000   0  5 000
Fugro Survey AS      10 000   0  10 000
UNIS       15 000   0  15 000
University of Tromsø      10 000   0  10 000
NIFRO       10 000   0  10 000
Whalesafari Andenes      0   9 450 (5)  9 450
Scholarship fees      143 528   0  143 528
Miscellaneous incomes (mainly interest incomes)   550   0  550
Transferred from previous European Space Camps    23 180    0  23 180
SUM FINANCING     397 258  802 450 1 199 708
   
  (1)  Travel expenses have risen due to an increasing in the number of Team members

  (2)  Office expenses  for one and a half years, including Internet- and phone expenses

  (3) By other support, we mean support that we receive in the form of free services or services at a reduced fee

  (4) The Norwegian Association of Young Scientists  put down approximately 3500 hours valued at NOK 150
  (5) Whalesafari Andenes offers European Space Camp participants a reduced ticket fee. The discount has this financial value



European Space Camp defines it fiscal year as April 1st until March 31st. This is due to the fact that 
the camp itself is held in summer, whereas the support from our main sponsors is granted over 
their annual budgets. These accounts therefore includes both the actual costs for the camp, 
making the Annual Report to accompany the applications for renewed support and allocated 
funding for running Team Space Camp until these are granted. 

EXPENSES           NOK

Course materials           7 500
Balloon operation (balloon, payload, operation)        6 500
Rocket campaign (rocket, payload, safety notifications, operation)       46 000
Lodging and all meals for students, lecturers and Team        139 000 (1)

Travel expenses, lecturers and group leaders         30 000
Transportation at Andøya          7 100
Scientific assistance           10 300
Rent of facilities outside Andøya Rocket Range         2 100
Other expenses NAROM (unforeseen expenses, social events, insurance)      29 500
Whale safari           13 500
Team expenses            17 500
Equipment           5 000
Space Camp jackets           10 000
Travel expenses, Team           67 200 (2)

Office expenses (Internet connection, stationary, bank fees, printing Space Camp DVDs and annual reports)    30 000
Postage            3 500
Other expenses Team (including unforeseen expenses)        3 900

SUM EXPENSES          428 600
  
  

(1)  The lodging and meal prices have increased since European Space Camp 2006

(2) In 2006 we recruited new country representatives, and we hope to cover some of their travel expenses to 
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European Space Agency (ESA) representert ved Åge-Raymond
Riise åpnet i dag den 11. European Space Camp på Andøya
Rakettskytefelt. 21 deltakere fra seks nasjoner er valgt ut blant
flere hundre søkere til årets camp.

For første gang har leiren en deltaker fra Portugal, samt en deltaker og en gruppeleder
fra Australia. Sammen med deltakere fra Tyskland, Danmark, Wales og hele Norge skal de jobbe i grupper
frem mot oppskytningen av årets studentrakett torsdag 3. august.

Det er mye som skal klaffe for at oppskytningen skal bli en
suksess. Hver gruppe har ansvar for sin del av prosjektet og alt
fra rakettdesign, instrumentering, installering og telemetri tas
hånd om av studentene. Nytt av året er en gruppe med fokus på
de fysiske teoriene bak en rakettoppskytning.
European Space Camp har aldri vært mer populær, og selv
professorer kjemper om å forelese på leiren. Deltakerene, som er
studenter på videregående skole, vil lære om universet, sola,
atmosfæren, satelitter og raketter fra eksperter av
verdensklasse.

Klikk på bildet for å se alle deltagerne ved åpningen (Foto: Team
SpaceCamp).

?Just can’t wait to land on the moon!!!?, uttaler Salomé Matos fra Portugal, og det målet vil hun være en
hel del nærmere etter årets European Space Camp!
Se bilder, video og dagbok fra leiren ved bruk av lenken under til European Space Camp sin hjemmeside.

  Tips en venn   Skriv ut

Relevante lenker
European Space Camp
Space Camp is a week-long summer camp for young scientists at Andøya Rocket Range in Northern
Norway. Organized by the Norwegian Association of Young Scientists together with NAROM in
cooperation with the Norwegian Space Centre and ESA.

Tilbake til liste

 Norsk Romsenter | Andøya Rakettskytefelt | Kongsberg Satellite Services | Norsk Industriforum for romvirksomhet

NAROM, Andøya Rakettskytefelt, Postboks 54, 8483 Andenes. Telefon: 76 14 45 34 Telefaks: 76 14 44 01
Ansvarlig redaktør Arne Hjalmar Hansen.
Copyright © 2003 NAROM. Alle rettigheter er reservert.
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18 år gamle Eva
Mørtsell fra
Strønstad har brukt
ei uke av sommerfe-
rien for å være
rakettforsker på
Andøya spacecamp.

KAI NIKOLAISEN

– Dette har uten tvil vært høy-
depunktet denne sommeren. 18
år gamle Eva Mørtsell fra
Strønstad er ikke i tvil. Hun er
på Andøya på en litt annerledes
ferietur.
European Spacecamp på
Andøya er et samarbeid
mellom Foreningen for unge
forskere, Nasjonalt senter for
romrelatert opplæring, Andøya
rakettskytefelt og European
Space Agency.
Målet er å inspirere ungdom
som er interessert i fysikk,
samt å vekke interessen for
rakettforskningen.
Den siste uken har 20 ungdom-
mer fra hele Europa vært sam-
let på Andøya rakettskytefelt,
med ett mål for øye: Å bygge
en romforskningsrakett som
skal sendes ut i atmosfæren.
Ungdommene kommer fra
USA, Italia, Nederland,
Tyskland og Strønstad.

Sommerens høydepunkt
Eva søkte på dette sommerstu-
diet for å lære mer om fysikk,
og angrer ikke på at en del av
sommerferien blir brukt på
skolebenken.
– Jeg har bestandig vært inter-
essert i fysikk. Her på space-
campen har jeg fått være med
på mange lærerike forelesning-
er. Det er også inspirerende å
møte ungdom fra andre land
som har samme interesse som

meg, sier en travel Eva Mørtsell
på telefon fra spacecampen.
– All undervisning og instruk-
sjon foregår på engelsk. Det er
en utfordring som til nå har
gått helt greit, legger hun til.
Eva forteller at målet er å
bygge og skyte opp en rakett
som er to meter høy, og har en
diameter på 10 centimeter.
Elevene har ansvaret for all
praktisk tilrettelegging. Det er
kun raketthylsteret og motoren
som er laget av andre.
Elevene er delt inn fem grup-
per som har hvert sitt ansvars-
område.

Lange dager
Evas gruppe har ansvaret for at
signalene fra raketten blir
sendt til jorden, samt for motta-
ket av disse. Og det blir lange
dager for å komme i mål.
– Det er mye som skal klaffe,
og nøye planlegging er viktig.
Diskusjonene blir mange, og
dagene lange, men det er litt av
poenget med denne spacecam-
pen, men dette er så interessant
og lærerikt at det går helt greit,
sier Strøndstadjenta.
Raketten ble skutt opp torsdag
etter at Lofotopsten hadde
snakket med Eva, men ungjen-
ta og hennes team har flere
utfordringer å håndtere:
– Vi har ansvaret for å syste-
matisere den informasjonen
som er mottatt fra raketten.
Deretter skal resultatene pre-
senteres for hele gruppen. Nok
en spennende og lærerik utfor-
dring, sier rakettforskereleven.
Selv om det har vært mye jobb
på de 20 elevene ved European
Space Camp så har de fått tid
til en del sosiale aktiviteter.
– Vi har vært på hvalsafari,
fjellturer, samt noen turer på
stranden. Både sosialt og faglig
har vi hatt det helt topp her,
sier en fornøyd rakettstudent.

Mulig rakettforsker

Eva Mørtsell utelukker ikke at
hun vil jobbe med rakettforsk-
ning i framtiden.
– Først skal jeg fullføre videre-
gående skole, men denne uken
har gitt mersmak, så jeg ute-
lukker ikke at jeg blir å utdan-
ne meg innen faget fysikk.

Rakettforsker er absolutt en av
mulighetene, sier hun.
Raketten blir skutt opp fra
rakettskytefeltet på Andøya, og
vil etter planen nå rundt åtte
kilometer ut i atmosfæren. De
unge rakettforskerne har reg-
net ut at denne turen vil ta

rundt fem minutter. Raketten
vil da etter planen falle ned
over åpent hav.
European space camp avsluttes
fredag kveld.

kai.nikolaisen@lofotposten.no

tlf. 760 67842

Rakettforsker 
fra Strønstad

Denne uken har Eva Mørtsell fra Strønstad vært rakettforsker på Andøya.– Høydepunkt i
sommerferien, sier den fysikkintereserte Strøndstadjenta. FOTO: EUROPEAN SPACE SENTER

Blodbanken i Oslo har så lite
blod at en rekke planlagte
operasjoner må utsettes. Ved
Nordlandssykehuset Lofoten
er det ingen blodmangel.
KAI NIKOLAISEN

Ved blodbanken i Oslo er lage-
ret for blod nærmest tømt, og
nå må alle planlagte operasjo-

ner ved Oslo-sykehusene
utsettes inntil at lageret av
blod er på et forsvarlig nivå.
Dette forteller avdelingsleder
Inger-Lill Svendsen ved
Blodbanken i Oslo til VG Nett.
Bioingeniør Anders Lillegaard
ved Nordlandssykehuset
Lofoten kan berolige lofoting-

ene med at de har nok blod.
– Vi har blod nok til eget for-
bruk. Skulle det oppstå en
krise så har vi god kontakt
med blodbankene i Bodø og
Tromsø, sier Lillegaard.
– Det er først og fremst sørpå
at blodmangelen er stor, legger
han til.

Anders Lillegaard opplyser at
sykehuset på Gravdal har god
tilgang på blodgivere, men på
grunn av naturlig frafall så
ønsker Lillegaard at flere vel-
ger å bli blodgiver ved sykehu-
set på Gravdal.

kai.nikolaisen@lofotposten.no

tlf. 760 67842

Nok blod i Lofoten

18 Tirsdag 1. august 2006

– Gleder seg til rakettoppskyting

Spacecamp åpnet på Andøya
ANDØY: Lørdag gikk
startskuddet for årets
European Space Camp
ved Andøya Rakettskyte-
felt. 21 spente ungdom-
mer fra seks forskjellige
nasjoner kunne starte ei
spennende uke, som for-
håpentligvis skal nå sitt
klimaks med en raket-
toppskyting på torsdag.
T O N Y G U L L A S I V E R T S E N

t o n y @ b l v . n o

European Space Camp blir sta-
dig mer populær og i år var det
nær 200 søkere til campen. 

– Vi har en jevn økning og
Spacecamp blir mer og mer po-
pulært, sier presseansvarlig Ei-
vind K. Buer Johansen til Bladet
Vesterålen.

Fra Australia
Han kan i år ønske to nye nasjo-
naliteter velkommen til An-
døya.

– For første gang har vi en
deltaker fra Portugal og en del-
taker og en gruppeleder fra
Australia, forteller Buer Johan-

sen. Til sammen deltar 21 ung-
dommer på årets Spacecamp og
for utenom de nevnte nasjona-
litetene, er årets deltakere fra
Norge, Tyskland, Danmark og
Wales. De skal jobbe sammen i
grupper, frem mot leirens store
høydepunk.

– Launching the rocket, sva-
rer Leo fra Wales og Amelia fra
Australia i kor, når vi spør hva
de gleder seg mest til under
årets Spacecamp.

– «Alle» vil blir astronauter i
Australia, så dette er en utrolig
mulighet for meg, smiler Amelia
Travers, som ble kjent med Spa-
cecamp gjennom Internett. 

– Vi har ikke sånne fasiliteter
hjemme og det blir en utrolig
spennende uke, sier hun.

– Det blir supert, smiler Leo
Jofeh, som i likhet med de an-
dre deltakerne er entusiastiske
med tanke på alt de skal opple-
ve under Spacecamp.

– Ved siden av arbeidet i
gruppene, ser jeg frem til å opp-
leve midtnattsol, svømme i ha-
vet og se kvalene, ramser han
opp ivrig.

Eva fra Strønstad
Mens Amelia har reist helt fra
Australia for å delta på Space-
camp, har andre bare satt seg
på bussen til Andøya.

– Til vanlig er jeg elev ved
Svolvær videregående skole,
smiler Eva Mørtsell fra Strøn-
stad i Hadsel. Hun ble tipset om
Space Camp av fysikklæreren
sin, som pratet varmt om denne

unike sommerleiren på Andøya.
– Jeg fikk lyst til å søke, men

trodde ikke at jeg skulle få være
med, forteller hun til Bladet
Vesterålen.

– Dette er noe helt nytt for
meg og det blir spennende å
jobbe sammen med så mange
forskjellige nasjonaliteter, smi-
ler hun. Om det blir raketter
hun skal jobbe med i fremtiden,
vet hun ikke ennå, men realfag
blir det iallefall.

– Jeg satser på å utdanne
meg videre innenfor realfag, så
får vi se. smiler hun.

Fokus på realfag
Nettopp det å stimulere interes-
sen for realfag er en av tanken
bak European Space Camp. 

– Spacecamp skal ikke bare
gi svar på spørsmål, men også
stimulere nysgjerrigheten og
skape nye spørsmål, som kan-
skje får deltakerne til å velge
dette fagfeltet når de skal ut-
danne seg videre, sa Åge Ray-
mond Riise fra den Europeiske
romfartsorganisasjonen (ESA),
da han åpnet den 11. European
Space Camp på Andøya Rakett-
skytefelt. Nye spørsmål blir det
nok helt sikkert, når deltakerne
utover uken skal jobbe i grup-
per som har ansvar for hver sin
del av prosjektet. Alt fra rakett-
design, instrumentering, instal-
lering og telemetri tas hånd om
av studentene frem mot høyde-
punktet, rakettoppskytingen
torsdag formiddag.

Hva er
Spacecamp?
European Space Camp ar-
rangeres av Forbundet Unge
Forskere og NAROM. Andre
viktige samarbeidspartnere
er Norsk Romsenter og Eu-
ropean Space Agency. Den
første Space Campen på An-
døya ble arrangert i 1995 og
samlet da deltakere fra Nor-
ge, Sverige, Danmark og
Finnland. Året etter blir den
første studentraketten sendt
opp. I 1998 starter arbeidet
med å gjøre Space Camp til
en internasjonal begivenhet.
Den europeiske romfartsor-
ganisasjonen (ESA) blir
kontaktet og i 2001 blir den
første European Space
Camp åpnet. 

Lærerikt, inspirerende og
uforglemmelig
I år fem år senere, deltar 21
ungdommer i alderen 17 -20
år på leiren. Professorer, in-
geniører og forskere sørger
for at for at uken på rakett-
skytefeltet blir lærerik, in-
spirerende og uforglemme-
lig. Realfaginteressert ung-
dom får bruke en del av
sommerferien sin til opple-
velser en definitivt ikke får
på skolebenken. De har dag-
lige forelesninger i romrela-
terte emner, gruppearbeid
hvor kunnskapene settes ut
i praksis og ikke minst får de
ta aktivt i bruk unike nasjo-
nale ressurser som finnes på
rakettskytefeltet.
På slutten av oppholdet har
European Space Camp sitt
absolutte klimaks – oppsky-
ting av en rakett som har
med instrumenter deltaker-
ne har satt sammen og klar-
gjort.
(Kilde: www.narom.no og
www.spacecamp.no).

Leo Jofeh fra Wales, Katherine Bennel (gruppeleder) og Amelia Travers fra Australia og Eva Mørtsell fra Strønstad i Hadsel ser alle
frem til en spennende uke på Spacecamp ved Andøya Rakettskytefelt. (Foto: Tony Gulla Sivertsen).

21 deltakere
fra seks for-
skjellige na-
sjoner er
klare for en
uforglem-
melig uke
ved Andøya
Rakettsky-
tefelt. (Foto:
Tony Gulla
Sivertsen).

Åge Raymond Riise fra Den europeiske romfartsorganisasjonen
ESA åpnet årets Spacecamp. Her sammen med leder ved NA-
ROM, Arne Hjalmar Hansen. (Foto: Tony Gulla Sivertsen)
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«Alt for Norge 
– historien om 

et utvær»
av Pål Espolin 

Johnson

Bodil Norheim, Bleik
– Historien om utværet 
Mostad på Værøy er ei bok 
for de som ønsker å lese om 
virkelige mennesker som 
man kan identifi sere seg 
med, sier Bodil Norheim 
som ble så fascinert at 
familien bestemte seg for 
å legge sin årlige sykkeltur 
til Værøy.

Boka handler om livet 
til folkene i ei frafl yttet 
bygd som heter Mostad. En 
gang klorte 120 mennesker 
seg fast til den trange sletta 
mellom storhav og stupbratt 
fjell. I dag ligger stedet øde.

– Det er Magda som er 
hovedpersonen i boka, og 
som handlingen foregår 
omkring. Hun fi kk til slutt 
kongens fortjenestemedalje 
i sølv for sin innsats for 
mostingene, sier Bodil.

– Folkene er så godt 
beskrevet. Fiske er hoved-
næring, sammen med 
sauehold og lundefugl. Så 
lenge folk klarte å livnære 
seg, så bodde de der. Når 
ungdommene og gubbene 
dro på fi ske, så lurte de på 
hvem som berget seg denne 
gangen og kom velberget 
heim. Det er spesielt ei sterk 
historie her, om en som har 
mistet alle sine. Han ble 
enkemann to ganger, og 
hadde fi re barn. De to siste 
sønnene omkom på havet, 
forteller Bodil

En annen historie beskri-
ver et ungt par som skulle 
gifte seg, men de kom aldri 
så langt. Paret var ute og 
gikk tur i de stupbratte fjel-
lene over bygda. Jenta trår 
feil og faller utfor stupet.

– Det var kjempespesielt. 
Vi hadde selv tenkt å gå den 
stien ned til bygda, men vi 
torte ikke. Stiene var i ei vin-
deltrapp, og vanvittig bratt. 
Det var et tau som du kunne 
holde deg i, men vi snudde, 
minnes Bodil som liker å 
lese bøker med folk i.

Det er ikke første gangen 
hun leser ei bok og oppsøker 
stedet der handlingen fore-
gikk. Hun ferierte i Kina 
i påska etter en liknende 
bokopplevelse med Jung 
Changs «Ville Svaner».

Din leseopplevelse
Har du en mening om en 
bok som du vil dele med 
andre. Ta kontakt, så skri-
ver vi omtalen for deg. Ring 
41684987 eller send mail til 
mette@nordlysnett.no.

VIRKELIG: Historien om 
Mostad er ei bok om virke-
lige mennesker i hverdags-
slit og helgefred, sier Bodil 
Norheim. (Foto: Mette-
Helene Berger Amundsen)

Jublet over vellykket 
studentrakett
Det brøt ut stor jubel 

blant ungdommene 
på Space Camp som 
kunne bevitne en vel-
lykket oppskytingen av 
årets studentrakett fredag 
morgen. En hel uke med 
hardt arbeid ble kronet 
med et minne for livet.

Fredrik Sørensen

Den siste uka har 25 ungdommer 
fra seks ulike nasjoner deltatt 
på det ellevte Space Camp ved 
Andøya Rakettskytefelt. Der 
har de jobbet hektisk og iherdig 
med å klargjøre en rakett. Fredag 
nådde campen sitt klimaks: Opp-
skytingen.

I utgangspunktet var launch 
satt til torsdag formiddag. Ti 
minutter før oppskyting ble imid-
lertid nedtellingen stanset.

– Vi oppdaget en kortslutning 
i lyssensoren. Vi fi kk feilsignal 
som følge av en isolasjonsfeil, 
forklarer Eivind Johansen, pres-
seansvarlig i Team Space Camp.

Fredag er imidlertid alt i 
orden. Været er også bedre.

– Forholdene i atmosfæren 
er svært gode, opplyser Salomè 
Matos fra Portugal – deltakernes 
representant i kontrolltårnet.

Spente deltakere
Når Andøyposten ankommer 
rakettskytefeltet fredag morgen 
sitter det fl ere spente deltakere 
på venterommet. På skjermen 
følger de nedtellingen, og når 
det gjenstår ti minutter begynner 
folk å gå ut.

Deltakerne har som kjent 
brukt den siste uka til forelesnin-
ger og gruppearbeid, med sikte 
på å kunne ferdigstille raketten til 
oppskyting. Etter å ha jobbet en 
hel uke som forskere, med ansvar 

for alt fra elektronikk til teleme-
tri, er det nerver i sving hos de 
aller fl este av dem når campens 
høydepunkt nærmer seg.

Mens vi høer nedtellingen 
over høyttaleranlegget går sam-
talen løst mellom deltakerne. De 
gleder seg nemlig til å få den 
nødvendige dataen som sørger for 
at de kan gjøre baneberegninger, 
samt analysere de andre signa-
lene de mottar.

Vel ute hører vi en stemme 
langt borte i det fjerne. Det er ett 
minutt til oppskyting. Stemnin-
gen tilspisser seg.

– Ten, nine, eight... Delta-
kerne er få sekunder unna årets 
store høydepunkt. Tiden går fort. 
Three, two, one... Så smeller det. 
Et hundredels sekund – raketten 
er borte. Tilbake står en rekke 
begeistrede ungdommer. Stiv i 
blikket.

– Så du det? Helt fantastisk! For 
et syn! Deltakerne er tydelig stolte. 
Med hendene i været og blikket 
rettet mot himmelen forteller de 
om en utrolig opplevelse.

– Det er ikke så lett å gi uttrykk 
for hva jeg føler nå. Det var kjekt 
å se at raketten var vellykket. Jeg 
har aldri vært med på noe slikt 
før, smiler Ajmal Moruwat.

Han er en av fl ere ungdom-
mer som har fått føle på kroppen 
hvordan forskere innen romvirk-
somhet jobber i praksis.

– Det har vært en fi n uke. Vi 
har gjort veldig mye på veldig 
kort tid, og det har vært en beri-
kelse. Spesielt midnattsbadingen. 
Jeg har badet fem ganger, til 
tross for det dårlige været, ler 
Moruwat.

Patrick Rones var deltaker 
i fjor. I år har han fungert som 
gruppeleder.

– Heile leirene er utrolig artig. 
Derfor valgte jeg å komme til-
bake, sier han.

Rones fulgte oppskytingen 
utendørs. Straks raketten var skutt 

opp løp han inn til telemetrigruppa 
for å følge med på dataen som 
hentes ned fra atmosfæren.

På telefon fra rakettskytefeltet 
forteller presseansvarlig Eivind 
Johansen i Team Space Camp at 
de fi kk hentet ned all nødvendig 
data.

– Vi er akkurat ferdig med 
post-fl ight meeting. Foreløpige 
beregninger viser at raketten fl øy 

8073 meter opp i atmosfæren. 
Fra oppskytning til nedslag i 
havet tok det 83 sekunder og vi 
fi kk veldige gode data fra alle 
instrumentene: Magnetometer, 
Trykkmåler, To temperaturmå-
lere og Akselerasjonsmåler i tre 
akser. Akkurat nå forbereder 
gruppene mer detaljerte presen-
tasjoner med mer nøyaktige data, 
sier Johansen.

VELLYKKET OPPSKYTING: Oppskyting av studentraketten er høydepunktet på Space Camp. Fredag morgen var forholdene i atmosfæ-
ren optimale, og deltakerne kunne juble over en vellykket oppskyting. (Foto: Fredrik Sørensen)

KONTROLLTÅRNET: Salomè Matos fra Portugal er deltakernes 
representant i kontrolltårnet. Her ber hun om klare signaler fra 
de ulike postene. Vi ser også Petter Dragøy, Head Of Operation, 
og Gunnar Olsen som har det sikkerhetsmessige ansvaret. (Foto: 
Fredrik Sørensen)
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ANDØY: Det ble en nerve-
pirrende avsluttning for
de 21 ungdommene, som
har deltatt på Spacecamp
ved Andøya Rakettskyte-
felt den siste uken. Men
fredag morgen kunne de
slippe jubelen løs da ra-
ketten deres «IKAROS»
endelig ble skutt opp, et-
ter flere utsettelser på
grunn av tekniske proble-
mer.
T O N Y G U L L A S I V E R T S E N

t o n y @ b l v . n o

– Launching the rocket, svarte
deltakerne, da Bladet Vesterå-
len under åpningen av årets
Spacecamp, spurte hva de gle-
det seg mest til. Torsdag var ti-
den endelig kommet for høyde-
punktet. Oppskytingen av ra-
ketten «IKAROS», som de har
bygget i løpet av uka.

21 ungdommer fra seks for-
skjellige nasjoner har den siste
uken jobbet i grupper sammen
med ansatte på Andøya Rakett-
skytefelt, med oppskyting av ra-
ketten «IKAROS», som det sto-
re målet. Ungdommene har selv
hatt ansvaret for alt fra rakett-
design og bygging av instru-

menter til instalering og teleme-
tri. De var derfor naturlig nok
både spente og nervøse, da ned-
tellingsuret begynte å gå tors-
dag formiddag. Alt så ut til å gå
bra, helt til det stod igjen 12 mi-
nutter til avfyringen. Da oppda-
get de at noe var galt med nytte-
lasten og oppskytingen ble der-
for utsatt, først et par timer og
så kom beskjeden ingen ville
ha.

– Oppskytingen er utsatt til i
morgen tidlig. I følge pressean-
svarlig Eivind K. Buer Johansen
var feilen en isolasjonsfeil, som
førte til at sensoren som måler
rotasjonen til raketten kortslut-
tet.

Spenningen er stor
Det betydde mer testing og job-
bing med raketten og instru-
mentene utover torsdagen for
studentene. Det er derfor ikke
rart at spenningen er stor, når
raketten står klar i utskytings-
rampen og nedtellingen kan be-
gynne på nytt fredag morgen.
Mens omkring halvparten av
deltakerne bemanner de ulike
kontrollrommene rundt om på
rakettskytefeltet, strømmer
resten ut for å se «IKAROS» sti-

ge til værs. Klokka viser at det
nå er få minutter igjen til de
skal få svaret på om prosjektet
er vellykket. Vil raketten gå til
værs? Vil instrumentene de har
bygget virke som planlagt i dag,
og vil de sende informasjon til
bakken? Spørsmålene er
mange, nedtellingen nærmer
seg klimaks.

– ...Five, four, three, two,
ONE!

Glade deltakere
«IKAROS» forlater bakken med
en fart på 22 meter i sekundet.
Glade og lettede deltakere kan
med «90 graders vinkel» i nak-
ken, følge raketten, som etterla-
ter seg en stripe av røyk i det
den forsvinner på omkring åtte
kilometer til værs over Oksebå-
sen.

– Dette var bra moro, helt

ubeskrivelig, smiler ungdom-
mene, som kan gratulere hver-
andre med vel utført jobb. Nå
kan de endelig gå igang med sis-
te del av prosjekt, som er å se
om instrumentene på bakken

har mottatt data fra raketten og
analysere disse. Fredag var sis-
te dag av årets Spacecamp og
for 11 gang har realfagsinteres-
serte ungdommer fått et minne
for livet.

Fredag morgen
ble det endelig
oppskyting og
«IKAROS» steg
til værs som
planlagt og for-
vant over Okse-
båsen med en
makshastighet
på tusen meter i
sekundet!. (Alle
foto: Tony Gulla
Sivertsen)

Nervepirrende rakettoppskyting på Spacecamp

Three,
two, ONE!

Det var stor spenning i sekundene før oppskytingen, og da raket-
ten endelig ble skutt opp fredag morgen, kunne deltakerne legge
hodene bakover og nyte synet av «IKAROSs» ferd mot himmelen

Eva Mørtsell fra Strønstad i Hadsel var en av deltakerne som
fulgte oppskytingen fra hovedtelemetristasjonen. – Vi samler inn
og lagrer datene som vi mottar fra raketten, forklarer hun om
jobben de gjør der.
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? Some of the members of the ESC
2006 team. In front from left: Salomé
Matos (Vila Franca de Xira ? Portugal),
Hege Øiseth (Norway) and Julie Larsen
(Denmark) Back, from left: Leo Jofeh

(Wales) and Øivind Estensen (Norway)
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The sky is not the limit ? it is where
the fun begins!

By Salomé Pereira de
Matos

Andøya, in Norway, once
again welcomed the
European Space Camp
(ESC), from July 28 to
August 5, where 21
participants from six
different nations (Norway,
Denmark, Germany, Wales,
Australia and Portugal),
aged between 17 and 19, had a once in a lifetime chance to
work as real professional rocket scientists.

The space campers were split into six groups: Rocket System
Design (A), Rocket Physics (B), Experimental Instrumentation
(C), Rocket Payload Assembly (D) and Rocket Telemetry I and
II (E and F), all aiming to launch the ESC 2006 rocket. The
group work embraced many scientific areas such as physics,
electronics, mathematics and telemetry. The tasks were shared
between the groups, with a lot of emphasis being placed on co-
operation and team spirit.

Group A was responsible for the rocket trajectory and
aerodynamics and Group B applied well-known physics theories
to the rocket to make some predictions. Group C was engaged
with the construction of the sensors that would be on board
during the flight, while Group D dealt with the payload section
where all the engines would be carried during the flight.
Groups E and F managed the Rocket Telemetry I and II,
keeping an eye on the rocket and its signals during its flight.

The ESC 2006 rocket was named after Ikaros (the man whose
greatest ambition was to fly) and was launched successfully on
August 4.

Besides all the scientific activities, the eager minds attending
ESC 2006 also faced some outdoor challenges: the memorable
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Woodleigh Student Accepted for European Space 
Camp
We would like to congratulate Amelia Travers on her 
selection for the European Space Camp which was held on 
the island of Andoya on July 28 through to August 6. 
Amelia is the FIRST STUDENT FROM AUSTRALIA to be 
accepted into the program and only one of 22 students 
selected this year from hundreds of applicants around the 
world.

Last year, Amelia attended the Australian International 
Space School in September and the National Youth Science 
Forum in January this year.  This is a very prestigeous and 
unique experience and Amelia has worked hard to raise 
funds to get herself there.   Well done Amelia!

Janine Arantes
Head of Science

Maths/ Science Week 

Theme: Pi’n’Pie
What an amazing week!  There were so many activities 
that happened throughout the week, that it was hard to not 
get involved. 

Monday 17 July
Monday started with the opening of the Interactive Project 
Room: Eat or be Eaten.   All Woodleigh students from 
Years 7-10 had the opportunity to participate in the display. 
There were activities that looked at Squid Sucker Power, 
Sonic Speed and Reaction Rate.  All of the activities related 
to essential skills that animals need to have in order to 
survive, whether it be escaping from a predator or hunting 
their prey. 

During Lesson 1 and Lesson 2, in the new Woodleigh Hall 
students from both the Junior and Senior campus were 
entertained with a comical look at the History of Maths 
throughout the ages.  There were jokes, crowd participation 
and so many questions at the end, that some students 
followed the presenter out to ask even more. 

Tuesday 18 July
During Homestead on Tuesday, Years 7, 8, 9 and 10 had 
various competitions and ICT programs that they were able 
to use to explore maths and science.  The Year 7 students 
completed a maths trail around the school, calculating the 
number of bricks in the gym and the volume of concrete 
pillars at science to win their prizes. Year 8 students 
completed Maths questions to identify clues, which then led 
them to the location of coloured Pi’s around the school.  The 
Year 9 students performed scientifi c experiments on Pies 
and were able to cook and eat the left overs at the end. The 
Year 10 students completed a Maths based ICT activity “So 
you want to be a Millionaire”.
Trivia was the entertainment in Senior Homestead, with the 
Quiz master Roman Horoway running a trivia competition 
for 180 students.  Over 500 students at the Senior Campus 
were involved in Science and Maths based activities for the 
whole of Lesson 3. 

European Space Camp
On Thursday the 27 of July I began the 2 day journey to 
the European Space Camp, held on the island of Andøya in 
Northern Norway, located 69o north. During the week I spent 
at the Andøya rocket range I was involved in a variety of 
tasks, the main one of which was creating the circuit boards 
for the pay-load of our rocket. The rocket was a total of 1.7m 
high and went 9km up into the atmosphere taking readings, 
for the whole fl ight of 84 seconds.

The camp was fantastic, for more information talk to me, 
Mrs Arantes or visit www.spacecamp.no.
Amelia Travers, Year 12 Student



“Interesting, what he said wasn’t always the same 
as you can read in the encyclopedia or school/
uni-books, but he explained well. Got a fair amount 
of questions.  

“I think our group work was really good, we learned 
how to solder in just a few hours, and all the sensors 
worked properly. We did manage to record the data we 
got from telemetry, and although we didn’t have the 
time or ability to “process” all the information before 
the presentation, we did our part, in my opinion.

“No more whale safari! I’d rather go on a lion safari 
greased in barbecue fat. 


