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T
o nordmænd er netop vendt hjem fra en
vellykket og heldig rejse til uudforskede
dele af området omkring Nordpolen. De
norske forskere har ved hjælp af en luftpu-

debåd, ”Sabvabaa”, tilbagelagt ikke mindre end
1.900 km. 

Ifølge den ene af polarforskerne, professor
Yngve Kristoffersen, Nansen Environmental and
Remote Sensing Centre på Universitetet i Ber-
gen, var båden de sidste dage omgivet af is, der
blev mere og mere uberegnelig, som tiden gik.

Han fortæller, at isen under ekspeditionens
sidste tid langsomt blev mindre så det til sidst
kun dækkede et mindre areal.

Ekspeditionens udstyr var placeret på en isryg
og efterhånden som flagen blev mindre kom
udstyret i fare for at falde i havet og forsvinde
med vigtige forskningsresultater om de ukendte
områder bl.a. omkring den undersøiske bjerg-
kæde Lomonosov-ryggen. Derfor kaldte Yngve
Kristoffersen og hans makker, Audun Tholfsen,
på hjælp over radioen.

»Måleudstyret kunne have taget skade, men
heldigvis kom hjælpen hurtigt, og vi fik alt udsty-
ret om bord og kom sikkert hjem. Jeg var aldrig
bekymret for vores sikkerhed, for vi vidste, at
hjælpen var nær. Også selv om tågen gjorde det
umuligt at se hinanden, så vi måtte stole på navi-
gationsudstyret,« siger Yngve Kristoffersen.

Fundet i tæt tåge
Efter at have fået radiokontakt med skibet ”Hav-
sel” lykkedes det på trods af tæt tåge og dermed
utrolig dårligt udsyn skibet at finde ”Sabvabaa”.
Det var kun på grund af en velfungerende radio-
kontakt, at de to fartøjer i sidste ende fandt hin-
anden, så ekspeditionsdeltagerne og deres udstyr
kunne transporteres til Svalbard, oplyser Yngve
Kristoffersen:

»Det er en stor lettelse og forandring at være
tilbage på land og dermed have fuldført ekspedi-
tionen uden ulykker. For når man glider med

isen, kan man aldrig være helt sikker.«
Ud over redningen af måleudstyret har nord-

polsfarerne haft heldet med sig på flere områder.
»Det blev mere og mere klart for os, at vi

havde klaret ekspeditionen rigtig godt. Fra
november til april drev vi rundt i områder ved
Lomonosov-ryggen, som normalt kun kan nås
ved hjælp af atomdrevne isbrydere. Fordi vores
båd er nem at flytte, hvis isen ændrer sig, til-
bragte vi hele fem måneder i uudforskede områ-
der,« forklarer Yngve Kristoffersen.

Dette store tidsrum gav mulighed for mange
forskningsdata, bl.a. seismologiske, som både
norske og danske forskere i de næste måneder
skal inddrage i deres forskning om området
omkring Nordpolen.

Det er også lykkedes Yngve Kristoffersen og
Audun Tholfsen at passere Lomonosov-ryggen
fem gange, fordi vejret tillod det. Sådan en
bedrift kræver meget held og er ikke tidligere set.

»Nu hvor vi er tilbage, føler jeg mig meget til-
freds med rejsen, fordi resultaterne er ekstremt
værdifulde, og områderne, som vi har besøgt, er
meget interessante. Det har krævet så meget
held, at jeg ikke tror, at vi kunne gentage det,«
siger Yngve Kristoffersen.

Unikt transportmiddel
Da Audun Tholfsen og Yngve Kristoffersen lod
sig flyde med isen langs Lomonosov-ryggen i
august sidste år, var det uden tidligere erfaringer
for den rute i luftpudebåd.

Den vellykkede tur og den mobile båd beviste,
at luftpudebåden er et effektivt transportmiddel
gennem det omskiftelige og kolde landskab, og
det lykkedes den lille båd, der kun har seks meter
kabine at færdes på, at bevæge sig ind på områ-
der, hvor store og kraftfulde skibe med isbryder
før har givet fortabt.

Ifølge Stein Sandven, direktør ved Nansen
Center, har de to polarforskere ved hjælp af luft-
pudebåden opnået store resultater.

»Yngve Kristoffersen har bevist, at luftpudefar-
tøjer er fleksible og omkostningseffektive, hvilket
er enestående for de fremtidige forskningsresul-
tater,« forklarer Stein Sandven i Nansen Cente-
rets rapport om ekspeditionen.

Selv mener Yngve Kristoffersen også, at luftpu-
debåden er vejen frem.

»Selv om vi endnu ikke kender alle detaljerne
med hensyn til de videnskabelige resultater, så
har vi nu med luftpudebåden en effektiv måde at
finde forskningsresultaterne på,« siger Yngve
Kristoffersen. 

Forskningsresultaterne fra ”Sabvabaa” består
bl.a. af stråling af isens overflade, temperaturmå-
linger og isens saltholdighed. Alle enestående
data, som inden for den næste måned kan bi-
drage til forskernes viden om f.eks. isens udvik-
ling.

Den 73-årige Yngve Kri-
stoffersen på luftpude-
båden ”Sabvabaa” efter
ankomsten til Longyear-
byen på Svalbard den
22. august. Båden har
været hans hjem i det
seneste år. Foto: Lasse Pet-

tersson, Nansensenteret
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EKSPEDITIONEN

FRAM-ekspeditionen be-
gyndte den 30. august
2014.

Foruden professor Yngve
Kristoffersen var også
eventyreren Audun
Tholfsen fra Longyearby-
en på Svalbard med på
turen, hvis omdrejnings-
punkt var luftpudebåden
”Sabvabaa”, der drev
med isen.

Siden ekspeditionen be-
gyndte, har de to ikke
haft andet selskab end
hinanden.

Efter at have tilbagelagt
over 1.900 km på 12
måneder vendte de to
polarforskere tilbage til
Longyearbyen den 22.
august i år.

Norske polarforskere er vendt hjem efter i et år at have udforsket hidtil ukendte dele af området
omkring Nordpolen. Ekspeditionen fik en nervepirrende afslutning.
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