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Tænk på din ferie …

Kulturrejser med  
Akademisk Rejsebureau

Skt. Petersborg på første klasse  
med Rikke Helms 
10. oktober - 15. oktober 2014 
6 dage. Kr. 18.995,00 
(Kun 4 pladser tilbage)

Skt. Petersborg og Moskva  
- med tog gennem Rusland  
med Christian Gottlieb 
12. oktober - 19. oktober 2014 
8 dage. Kr. 12.995,00 

I Jesu fodspor fra Jerusalem  
til Galilæa  
med Poul Joachim Stender 
21. oktober - 28. oktober 2014 
8 dage. Kr. 14.995,00 

Rundrejse i Uganda  
med Bent Nicolajsen  
11. november - 24. november 2014 
14 dage. Kr. 24.900,00

Jerusalem og Vestbredden  
med Naser Khader 
15. november - 21. november 2014 
7 dage. Kr. 14.995,00 

Kulturrejse til Etiopien  
med Markus Bogisch 
17. november - 30. november 2014 

14 dage. Kr. 20.990,00 

Kulturrejse til Jerusalem 
med Hanne Foighel 
2. december - 7. december 2014 
6 dage. Kr. 9.995,00 

Jul i Jerusalem og Betlehem 
med Cathrine Yaron 
23. december - 28. december 2014 
6 dage. Kr. 11.995,00 

Kulturrejse til Etiopien  
- Jul i Lalibela  
med Markus Bogisch 
29. december 2014 - 11. januar 2015 
14 dage. Kr. 20.990,00

Kulturrejse til  
De Dansk Vestindiske Øer 
med Kristoffer Granov 
6. januar - 21. januar 2015 
16 dage. Kr. 24.995,00 

I Jesu fodspor fra Jerusalem  
til Galilæa 
med Poul Joachim Stender 
13. januar - 20. januar 2015 
8 dage. Kr. 14.995,00 

E
fter en række år med

mindre og mindre
havis i Arktis går det
nu den anden vej:

Isen omkring Nordpolen
vokser kraftigt.

»Der er lige nu mere is i
Arktis, end vi har set i mange
år,« fastslår professor Ola M.
Johannessen fra Nansen En-
vironmental and Remote
Sensing Centre ved Univer-
sitetet i Bergen i Norge. 

Han har netop sendt to af
sine kolleger – professor
Yngve Kristoffersen og Au-
dun Tholfsen – på en adskil-
lige måneder lang ekspedi-
tion med en luftpudebåd til
området omkring Nord-
polen. De to skal lade sig føre
med havisen gennem Arktis
og kommer først ud, når den
flydende is forlader Det Ark-
tiske Ocean med kurs ned
forbi Grønlands østkyst. Un-
dervejs skal de bl.a. forsøge
at finde svar på, hvad der
sker med isen i Arktis, og
hvorfor isen i øjeblikket ud-
vikler sig stik modsat af,
hvad mange klimaforskere
har forudset.

»De seneste 10-15 år er den
globale opvarmning ikke
øget – det er måske det, vi nu

ser en effekt af i Arktis,«
mener Ola M. Johannessen,
der samtidig peger på, at
nogle forskere forklarer den
manglende opvarmning
med, at der i disse år for-
mentlig oplagres mere varme
dybt nede i Atlanterhavet.

Ifølge den norske profes-
sor skyldes den hidtil mind-
ste isudbredelse, som man
oplevede i 2012, at kraftige
lavtryk dengang slog meget
af havisen i stykker, hvilket
medførte, at isarealet skrum-
pede kraftigt.

»I år har der ikke været den
type ekstreme vejrsituati-
oner i Arktis, ligesom det har
været koldere, og der har væ-
ret flere skyer. Derfor er isen
vokset,« lyder det fra Ola M.
Johannessen, der selv er i
gang med en større analyse
af vejrudviklingen i hele om-
rådet nord for 70 grader
nord.

Nordvestpassagen lukket
Faktisk er der i år så meget is i
Arktis, at sejlruten nord om
Canada, den såkaldte Nord-
vestpassage, nærmest er helt
lukket af is. Ifølge en opgø-
relse fra det canadiske miljø-
ministerium er der lige nu
fire-fem gange så meget is i
området omkring Western
Parry Channel, der er en

nøglepassage i hele Nord-
vestpassagen, som der var i
2010, 2011 og 2012. Samti-
dig er der markant mere is,
end der var i gennemsnit i
perioden 1981-2010.

Den voldsomme mængde
is i Nordvestpassagen viser,
hvor usikkert det er at plan-
lægge at sende skibsfarten
nord om Canada eller Sibiri-
en for at transportere varer
fra Asien til og fra Europa el-
ler Nordamerika. Det er
næppe tilfældigt, at klima-
forskere betegner klimaet
som kaotisk.

Man skal tilbage til 2009
for at finde lige så meget is i
Arktis som i år, mens man
skal tilbage til perioden før
2006 for at finde en konstant
større isudbredelse end i år.

Der er ingen tvivl om, at

isen i Arktis i år er større, end
man har set det i mange år.
Og ifølge klimaforsker Ras-
mus Tonboe fra Danmarks
Meteorologiske Institut,
DMI, er der nu også doku-
mentation for, at mængden
af is – hvor man både ser på
udbredelsen og isens tykkel-
se – er stigende.

»Isens volumen svinger op
og ned og er vokset de sene-
ste to år ifølge beregninger
fra Washington University i
USA. Men selv om der nu er
blevet lidt mere is de seneste
to år, er der ikke noget, der
tyder på, at det vil påvirke
den lange trend, at der gene-
relt bliver mindre is i Arktis,«
mener Rasmus Tonboe.

Han peger på, at det tids-
punkt, hvor isen for alvor be-
gyndte at smelte, i år indtraf

Viser mængden af is i Arktis i forhold til gennemsnittet for 
perioden 1979-2013. Nederst til højre ser man, at isens 
volumen de seneste år er begyndt at vokse.

Isens samlede volumen
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Global
opvarmning
eller ej –
isen vokser
Arktis: Havisen i Arktis vokser og er
lige nu næsten 2 mio. km2 større 
end for to år siden. Ingen ved, om 
det er tilfældigt, men klimaforskere
fastholder, at den globale opvarmning
fortsætter.
LARS FROM
lars.from@jp.dk
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senere, end det ellers har
været normalt i en del år.
Hvis isen begynder at smelte
senere, vil der normalt også
nå at smelte mindre is, lyder
den forklaring.

Bundrekorder seneste 10 år
Også forskningsleder Seba-
stian Mernild fra Center for
Scientific Studies i Valdivia i
Chile bekræfter, at isen i Ark-
tis vokser. Han påpeger imid-
lertid, at man de seneste 10
år har oplevet ni af de hidtil
mindste udbredelser af
havis, som man har registre-
ret i Arktis. Eneste undtagel-
se var i 2006, hvor isen var
relativt stor.

»Nogle år er der lidt mere is
i Arktis end andre år. Og
overordnet ændrer dette
ikke ved, at Arktis varmer op,

og at der bliver mindre og
mindre havis,« mener Seba-
stian Mernild.

Mens tendensen i Arktis
har været mindre og mindre
havis, så har tendensen ved
Antarktis været den stik
modsatte. Her vokser hav-
isen støt år for år med nye
rekorder næsten hvert ene-
ste år, viser målinger fra for-
skellige klimainstitutter.

Ifølge Sebastian Mernild
diskuterer klimaforskere dog
i øjeblikket, om der er noget
galt med målingerne af, at
havisen omkring Antarktis
konstant vokser. 

»Der er uenighed i viden-
skabelige kredse om, hvor-
vidt isen vokser, eller om ud-
bredelsen i virkeligheden
falder.«

Newton side 1 og 6-8

Isen vokser Kilde: National 
Snow and Ice 

Data Center, 
Boulder, USA, og  

Polar Science 
Center, University 

of Washington, 
USA

JP-grafik: 
AGNETE HOLK

Efter at være skrumpet voldsomt i en årrække er havisen i Arktis vokset 
de seneste år. Kortet viser udbredelsen ifølge de seneste målinger.
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Forskere fra universitetet i
Bergen har netop begivet sig ud
på en op mod halvandet år lang
rejse gennem Arktis. Her skal de
med en luftpudebåd som base
bl.a. forsøge at finde svar på,
hvad der sker med havisen. 
Foto: Yngve Kristoffersen

De seneste
10-15 år er den
globale opvarm-
ning ikke øget –
det er måske
det, vi nu ser en
effekt af i Arktis.
Ola M. Johannessen, 
professor,
Universitetet i Bergen


