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Nordpolen skal tæmmes

Arkæologi: Er Alexander den Stores grav endelig fundet?
Eller tilhører den i stedet en af hans betroede hærførere? 
Side 10

Norske forskere er lige nu i en luftpudebåd på vej mod Nordpolen for at kortlægge et
af verdens mest uudforskede områder. I op mod halvandet år slår de lejr på en
isflage, der bringer dem rundt i Arktis. Side 6-8 



M
ed isbjørne som nærmeste – og
eneste – naboer vil 72-årige
Yngve Kristoffersen og hans 42-
årige makker, Audun Tholfsen,
de næste mange måneder have
postadresse på eller tæt ved
Nordpolen.

Hvor de præcis vil befinde sig, er der dog
ingen, der kan vide med sikkerhed – de har nem-
lig slået sig ned på en flydende isflage, der følger
havstrømmene og langsomt, men sikkert, de
næste mange måneder vil bevæge sig på tværs af
Det Arktiske Ocean og ned mod Fram Strædet
mellem Grønland og Island.

Deres ”hjem” bliver den lille luftpudebåd ”Sab-
vabaa”, der netop er blevet sat af på en to kva-
dratkilometer stor og 1,1 meter tyk isflage, som
skal udgøre deres hjem de næste 8-12 måneder. 

Og nej, der er ikke tale om en turistrejse for
adrenalinhungrende turister, men derimod om
en arktisk ekspedition, der skal forsøge at gøre
legendariske Nansen og hans skib ”Fram” kunst-
stykket efter. Det er i år 118 år siden, at Fridtjof
Nansen i 1896 lod sit skib fryse inde i isen og føre
med strømmen gennem Det Arktiske Ocean. En
ekspedition, der, selv om Nansen ikke nåede
selve Nordpolen, blev anset for en kæmpe bedrift
og gav Nansen absolut heltestatus.

Den nye Fram-ekspedition med navnet
Fram-2014/15 har været planlagt gennem adskil-
lige år, og drømmen har levet i langt over 30 år,
fortæller ekspeditionsleder Yngve Kristoffersen.

»Selve planlægningen har været i gang i seks
år, men planen har været inde i mit hoved siden
slutningen af 1980’erne,« forklarer Yngve Kristof-
fersen. Han ved ikke præcis, hvornår han igen vil
se familie, venner og bekendte. Måske vil der gå
8 måneder, måske 18. Han lægger heller ikke skjul
på, at det har været svært at overtale yngre for-

skere til at tage med på turen, hvor man med
garanti ikke bliver fristet af hverken McDonald’s,
café-besøg eller en tur i biografen, fordi den slags
ganske enkelt ikke findes i flere tusinde kilome-
ters omkreds.

»Men Nansens ekspedition med Fram skulle
efter planen have været undervejs i Arktis i fem
år, vi regner kun med op til 18 måneder,« lyder
det fra Yngve Kristoffersen. Han kan lillejuleaf-
ten fejre sin 73-årsfødselsdag et sted ikke langt
fra Nordpolen i polarkulde og absolut mørke, da
sollyset forsvinder om ca. 30 dage.

Internationalt samarbejde
Selv om Norge er en stor arktisk nation, råder
landet ikke over en eneste isbryder. Derfor arbej-
der forskerne i stedet tæt sammen med både
svenskere og tyskere, der både har isbrydere og
masser af forskningsmidler til at undersøge både
fortid og nutid i Arktis. 

Den 5. august forlod ekspeditionen Tromsø i
Nordnorge, hvor luftpudebåden var sat op på
dækket af den tyske isbryder og forskningsskib
”Polarstern”. Efter nogle dage om bord på ”Polar-
stern”, hvor forskere fra adskillige nationer arbej-
dede tæt sammen om både prøvetagning og
videnskabelige målinger, blev ”Sabvabaa” lørdag
for godt en uge siden sat ned på en isflage sam-
men med den to mand store besætning samt alt
deres grej i form af forskningsudstyr, måleappa-
rater, computere, brændstof og mad.

Målet for de to norske forskere er bl.a. at måle
havisens udbredelse, tykkelse, massefylde, bevæ-
gelse og sammensætning, ligesom de skal fore-
tage målinger og lave prøver fra havbunden i et
område af Det Arktiske Ocean, hvor ingen for-
skere eller isbrydere tidligere har kunnet komme
for at tage videnskabelige prøver.

Med luftpudebåden som base skal ekspeditio-

nen bl.a. undersøge, hvordan sne og is fryser og
smelter, og hvordan snedækket varierer på et 100
kvadratkilometer stort område i løbet af et år.
Tanken er at kunne krydse rundt på isen eller
over åbent vand med luftpudebåden efter behov
og således arbejde på en hidtil ukendt måde i
Arktis, hvor for lidt eller for meget is ellers kon-
stant bremser videnskabsfolkenes arbejde. Ar-
bejdsradius er ca. 50-100 km fra lejren.

Det er også en vigtig faktor, at luftpudebåden
både kan arbejde på den tynde etårs-is, der bry-
der op hver sommer og fryser til igen, når vinte-
ren vender tilbage, og på den tykke flerårsis, der
ofte er ujævn og vanskelig eller umulig at manøv-
rere i for skibe. 

Greenhouse eller icehouse?
Ifølge Yngve Kristoffersen er et af hovedformå-
lene for ekspeditionen at blive klogere på, hvor-
dan kloden så ud for 50 mio. år siden på et tids-
punkt i historien, der i dag af forskere beskrives
som ”the greenhouse world”, mens de samme
forskere betegner klodens tilstand i dag som ”the
icehouse world”. Dengang var vandet i Det Arkti-
ske Ocean mere end 10 grader varmere end i dag,
der var krokodiller og store skove i Arktis –
måske fordi mængden af CO2 i atmosfæren den-
gang var to-tre gange så højt som i dag.

På grund af vanskelige isforhold og dermed
store problemer for isbryderen ”Polarstern” har
man været nødt til at koncentrere forskningen
omkring det underjordiske svar på Alperne,
Lomonosov Ryggen, en underjordisk bjergkæde,
der rager to-tre km op over den øvrige havbund. 

Forskerne skulle også have taget prøver fra Al-
pha Ryggen, hvor man mener, at en asteroide for
2-3 mio. år siden kolliderede med Jorden med
store konsekvenser for alt liv. Men alt for meget
is i området har formentlig forpurret den plan. 

Luftpudebåden
”Sabvabaa” er cen-
trum for ekspedi-
tionen Fram-2014/
15, der skal gen-
nemføre en række
videnskabelige må-
linger i havet om-
kring Nordpolen.
Dette foto er taget
under en tidligere
ekspedition.
Foto: Yngve Kristoffersen

Med postadresse på Nordpolen 
LARS FROM | lars.from@jp.dk

To forskere fra Norge er netop blevet sat af på en isflage ikke langt fra Nordpolen. Til næste
forår får de – om alt går vel – besøg.
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Seismik
En såkaldt airgun, der 
skyder luftbobler ud i 
vandet, særlige 
undervandsmikrofoner,
hydrofoner, sonarbøjer 
samt forskelligt seismisk 
udstyr skal fastslå isens 
tykkelse, havdybden, 
istykkelsen samt under-
grundens beskaffenhed.

Vejrstation
Skal måle 
barometertryk, 
lufttemperatur, 
luftfugtighed, 
dugpunkt, 
vindretning og 
vindhastighed.

Ligger en 2 km2 stor isflage, der er 1,1 m 
tyk. Her skal etableres en hangar, der 
bygges af is og sne.  Med i lejren får de 
mad og brændstof til 12 måneder. 

Uden for hangaren skal forskellige 
instrumenter indsamle oplysninger 
om oceanet, meteorologien, 
isen og andet:

Islejren Hangar
Skal være 3 m høj og have 0,5 m tykke 
vægge og være hjemsted for luftpude-
båden. Hangaren, der overdækkes med 
en presenning, skal også indeholde et 
laboratorie-område med et 1x1 meter 
hul i isen til indsamling af prøver.

Der skal også være 
plads til adskillige 
tusinde liter ekstra 
brændstof, der 
vil blive placeret i 
store tanke med 
1.000 liter i hver. 

Kamera
Et kamera 
fastgjort 
under isen skal 
fotografere
isens underside.

Strømmålere
Måler, hvor 
kraftig strømmen 
i området er – og 
hvor hurtigt isen 
bevæger sig. 
Et instrument, 
en Doppler, kan 
gå helt ned til 
700 meters dybde, 
et andet, en 
Aanderaa, kan 
måle strømmen i 
tre meters dybde.

Vandtemperatur 
og saltindhold
Særligt udstyr 
skal måle 
temperatur og 
saltindhold i 
vandet, vandets 
salinitet.

Prøver af sediment på 2-3 kms dybde
Særligt udstyr  skal bruges til at tage 
prøver af havbundens sediment. 
Det avancerede udstyr består bl.a. 
af boreudstyr, der kan skydes ind i 
undergrunden som et projektil, og af en 
3.000 m lang kevlar-line, der kan flyde. 
I mange af de områder, ekspeditionen 
passerer, er der aldrig tidligere foretaget 
sedimentprøver. Derfor anses denne del 
som særlig interessant.

 
Måling af isens 
massebalance
Ved at måle tykkelsen 
på isen skal man 
forsøge at finde svar 
på, hvad isens 
massebalance reelt 
er – dvs. hvor meget 
is der i virkeligheden 
findes i Arktis.

Havbunden 

Grafik: Tim Barker

Normalt kræver det tungt videnskabeligt
udstyr, der vejer flere tons, for at kunne tage prø-
ver på havbunden på en, to eller tre kilometers
dybde. Og skulle man have haft den slags udstyr
med om bord på luftpudebåden, havde der ikke
været plads til andet. Derfor har forskerne været
nødt til at tænke anderledes.

»Jeg har derfor udviklet og patenteret en prø-
vetager, der udnytter energien i vandtrykket og
skyder prøverøret ind i havbunden som et pro-
jektil. På f.eks. 1.500 meters vand er det lykkedes
at skabe en skydekraft på fem tons. Totalvægten
er kun 250 kilo, hvilket også inkluderer træk og
3.000 meter line, fortæller Yngve Kristoffersen.
»Men vi har kun testet systemet på 300 meters
dybde og ved ikke, om det vil fungere på to-tre
km, eller om det hele vil blive forvandlet til en

bunke skrot på grund af vandtrykket.« 
Yngve Kristoffersen tror dog på projektet:
»Jeg har store forventninger til, at vi får fat i

sedimentprøver fra Den Mesozoiske Tidsalder
(fra 245-65 mio. år siden, red.), fordi jeg har brugt
mange år på forberedelser og nu kan koncentrere
mig om at få fat i skatten. For forskning er skatte-
jagt på kundskab.«

»Der har i årenes løb været mange isbryder-
ekspeditioner i Arktis med fokus på geologi, men
ingen har nogensinde forsøgt at jagte sedimenter
fra mesozoiske sedimenter. Det kan vi nu gøre,
fordi vi har vores luftpudebåd, der kun er lidt
større end redningsbådene på de store isbry-
dere,« lyder det.

»Indtil videre findes der i alt kun 20 cm med
mesozoiske sedimenter fra bunden af borehullet

Acex på Lomonosov Ryggen. Det materiale, vi får
fat i, vil vi distribuere til forskningsmiljøer, der
har den rigtige ekspertise. Vi har ingen bindinger
til bestemte forskningsmiljøer.«

Forskere evakueret
Rusland og før det Sovjetunionen har i årtier for-
søgt at etablere forskningsstationer på havisen i
Arktis, men ofte har man været nødt til at evaku-
ere forskerne, fordi isen uventet er brudt op, eller
fordi der er opstået andre problemer. De to sene-
ste gange har russerne således været nødt til at
evakuere deres folk på isen.

»Den type isproblemer har ingen betydning
for os, vi starter bare motoren og flytter vores
lejr. Jeg håber derfor også, at vi kan bevise, at
dette er et godt alternativ til traditionelle lejre på
isen,« forklarer Yngve Kristoffersen, der samtidig
også peger på billigere forskning og lavere
brændstofforbrug:

»En isbryder bruger 60 tons brændstof i døg-
net – for os vil 60 tons være brændstof nok til 12
måneders forbrug.«

Indtil videre har det været planen, at mandska-
bet – d.v.s. kun den unge deltager Audun Tholf-
sen, da Yngve Kristoffersen ikke har planer om at
forlade skuden – skulle udskiftes til marts eller
april, når islejren efter planen ligger et sted ud
for det nordligste Canada. Men en mindre
ændring af ruten betyder måske, at det ikke bli-
ver aktuelt, fordi lejren – måske – vil nå ud mod
det åbne vand før tiden.

Om alt går efter planen – og det gør det næppe
– skal ”Sabvabaa” og mandskab samles op af det
norske kystvagtskib ”K/V Svalbard” syd for den
84. breddegrad engang i midten eller slutningen
af 2015.
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Selve planlægningen har
været i gang i seks år,
men planen har været in-
de i mit hoved siden slut-
ningen af 1980’erne.
Yngve Kristoffersen
Polarforsker

Yngve Kristoffersen vil bo på isen de kommende
mange måneder. Foto: Yngve Kristoffersen

Tema fortsættes E



Elektromagnetisk 
måling af istykkelsen
Man forventer en istykkelse 
på mellem 0 og 4-5 meter. 
Med udstyret monteret foran 
er det muligt at måle istykkelsen, 
mens båden bevæger sig hen over
isen med op til knap 15 km/t.

Flydende isstation med egen luftpudebåd
De næste 12 måneder skal to mand i en luftpudebåd lade sig flyde med isen gennem en del af Det Arktiske Ocean. 
Båden – luftpudebåden ”Sabvabaa” – bliver basecamp for ekspeditionen Fram-2014/15. Båd, mandskab og proviant 
er blevet sejlet fra Tromsø i Nordnorge via Nordpolen ud til den faste flerårsis af den tyske isbryder ”Polarstern”. 
Mandskabet består af to personer, professor Yngve Kristoffersen og forsker Audun Tholfsen, begge nordmænd.

Luftpudebåden ”Sabvabaa”

Kamera
Et videokamera monteret 
på en 13 m høj mast  skal 
fotografere isen og dens 
beskaffenhed.

Radar
En traditionel 
radar, der kan nå 
ud til 72 sømil.

Chirp sonar
Måler vanddybde 
samt objekter i havet.

CTD
Bruges til at tage 
vandprøver. Er udstyret 
med 500 m kabel.

Propel
En kraftig propel 
bagerst på båden 
sikrer en topfart på op 
til 35 sømil – 65 km/t.

Vejrstation
Udstyret med alle former 
for moderne måling af vind, 
temperatur, luftfugtighed etc.

Længde:   12 m

Maksimalfart: 35 knob

Båden kan laste 2.200 kg. 

Kabinen
14 m2 med et lille køkken, 
toilet og bad, sovepladser 
for fire personer samt 
arbejdspladser. 
To små dieselovne sikrer 
varme og varmt vand.
Hver ovn bruger op til 
8 l diesel i døgnet.

Båden bevæger 
sig hen over isen 
i en højde af 70 cm. 

440 HK Deutz dieselmotor
Bruger ca. 1,2 liter brændstof 
pr. km, hvilket er mindre end 
0,5 pct. af, hvad en isbryder 
bruger. 

Ekstra brændstoftanke 
Til 1.500 l diesel. Båden 
kan dermed sejle/køre på 
isen eller vandet i 50 timer 
ved en økonomi-fart på 
20 sømil.

Dæksplads 
udenfor på 
25 m2 

Båden er udstyret med første-
hjælpsudstyr nøje udvalgt i 
samarbejde med læger samt 
en DVD med instruktion i 
håndtering af 25 mulige 
nødsituationer til havs. 

Sikkerhed

Nordpolen

Tromsø

GRØNLAND

INDLANDSISEN

DET ARKTISKE HAV

1.000 km

Islejren

Sikkerhedsudstyret tæller 
redningsflåde, overlevelses-
dragter, ekstra satellittelefoner 
samt riffel til brug overfor 
nærgående isbjørne.
Af hensyn til sikkerheden vil 
der konstant være otte tønder 
med Jet-A1-brændstof samt 
24 LED-lys i lejren reserveret 
til brug for en evt. rednings-
operation. Brændstoffet er 
nok til, at en Twin Otter eller 
en langtrækkende helikopter fra 
den canadiske eller amerikanske 
kystvagt kan komme og redde 
mandskabet.

Grafik: Tim Barker

Bredde:   6 m

E

8 Newton Polarforskning SØNDAG DEN 7. SEPTEMBER 2014

11. august klokken 08.00 
Position: 83 22’ N, 3 V.
»Isbryderen ”Polarstern” forlod Tromsø den 5.
august med kurs mod Alpha Ryggen i det cen-
trale Arktiske Ocean – et område, der aldrig tidli-
gere har været besøgt af en isbryder. Om bord er
et mandskab på 44, 50 forskere samt luftpudebå-
den ”Sabvabaa” og mandskabet på to. Satellitbil-
leder for området nordøst for Grønland viste
åbent farvand til en direkte sejlrute.«

»Vi mødte is på 78 15’ N syd for Hovard Ryg-
gen. Sejladsen nord for området ud for Station
Nord har været forsinket, fordi vinden ændrede
sig til sydøst, og det åbne vand lukkede sig. To
canadiske isbrydere, ”Louis St. Laurent” og
”Terry Fox”, er netop sejlet fra New Foundland
for at arbejde på Lomonosov Ryggen.«

23. august klokken 20.00
»Jeg blev kaldt op til togtlederen, der var synligt
nervøs. ”Jeg har dårlige nyheder”, lød det fra
ham. Han havde fået en e-mail fra den ledende
forsker på den canadiske isbryderekspedition. De
to canadiske isbrydere, der hver har mere motor-
kraft end ”Polarstern”, sad fast i isen ved 88 gra-
der nord og måtte derfor aflyse deres samarbejde
med tyskerne.«

(”Louis St. Laurent” er med 39.500 hk den stør-
ste isbryder Canadas kystvagt, mens ”Terry Fox”
har 23.200 hk. ”Polarstern” har 19.000 hk.)

24. august klokken 06.00
Position: 89 17’ N, 34 17’ V (80 km fra Nordpolen)
»Onsdag blev det klart, at planen om at arbejde
på Alpha Ryggen må opgives. Efter i fem dage at
have ligget og hugget mod isen er vi kun kommet
18 sømil i den rigtige retning. Det er smertefuldt,
men nødvendigt. Vi har fået adskillige sediment-
prøver, der indeholder informationer fra de sene-
ste ca. 500.000 år. Torsdag sad vi i otte timer fast
mellem to store isflager. Og to gange var vi nødt
til at vende om og sejle 20 sømil tilbage for at
finde en anden rute nordpå. Nordpolen er nu
direkte på vores kurs. Temperaturen udenfor er
mellem plus 1 og minus 5 grader. Der er let sne-
fald, og i aften er det ”white-out-conditions”. Vi
har ingen isbjørne set hele ugen.«

26. august klokken 17.26
Position: 90’
»I øjeblikket ligger vi på Nordpolen – et stop på
fem timer, før vi går til næste område, som er en
1 km dyb forsænkning midt på Lomonosov Ryg-
gen. Der er vanskelige isforhold, og de seneste 30
sømil har taget et døgn at tilbagelægge. På 88
44’N og 44’Ø ligger de to canadiske isbrydere
”Louis St. Laurent” og ”Terry Fox” og indsamler
data, der skal understøtte det canadiske krav om
overherredømmet over Nordpolen. De er
udkommanderet af den canadiske statsminister.«

»På 81 N og 156 V ligger den kinesiske isbryder

”Xue Long” og den sydkoreanske ”Aaron” i
Beauforthavet, mens den svenske isbryder
”Oden” er på den østsibirske kontinentalsokkel.
Her er ganske travlt.«

27. august klokken 18.29
»Isen var for vanskelig på den togtrute, man
havde valgt, så vi skal nu koncentrere os om
Lomonosov Ryggen. Ændringerne betyder ikke
så meget for os. Vi bar bl.a. 300 brød og det
meste til et vanligt kosthold – bortset fra frugt
og grøntsager.«

30. august
(280 km fra Nordpolen)
»Efter først at have forsøgt at komme ind i
området nord for Canada og Grønland, hvor
isen i Polarhavet er tykkest, lossede ”Polar-
stern” luftpudebåden ”Sabvabaa” af på drivisen
280 km fra Nordpolen. Ekspeditionen vil drive
langs foden af Lomonosov Ryggen, der engang
udgjorde den yderste del af kontinentalsokke-
len nord for Svalbard og Franz Josef Land. Her
skal vi finde sedimenter, som kan fortælle om,
hvordan forholdene i Polarhavet var i tiden, før
kullene blev dannet på Svalbard.«

1. september klokken 13.46
Position: 87 24’ N, 158 Ø
»Vi er ude over dybhavsbassinet Makarov, og
der er ca. 40 km til den skråning, hvor bunden
bliver rigtig interessant. Men vi er afhængige af
lysforholdene. Foreløbig har det været konstant
”white-out” og ingen muligheder for at ”køre”
med båden.«

Dagbog fra Arktis
Mandskabet på ”Sabvabaa” fortæller løbende om deres
ekspedition. Her er udpluk fra deres ”logbog”:

EKSPEDITIONEN
OG DENS 
DELTAGERE
Yngve Kristoffersen
Professor ved Nansen
Environmental and Re-
mote Sensing Centre
(NERSC)/Universitetet i
Bergen. Født i 1941. 
Har arbejdet med klima-
forskning især i Arktis
hele sit liv. PhD. i marin
geofysik ved Lamont-Do-
herty Geological Obser-
vatory of Columbia Uni-
versity i New York og
professor både ved uni-
versitetet i Bergen og i
Tromsø.

Audun Tholfsen,
Longyearbyen, Svalbard.
Født 1972, har arbejdet
hele sit liv med natur
bl.a. som rafting-guide
og var med på det fran-
ske skib ”Tara”, der blev
indefrosset og drev med
isen gennem Det Arkti-
ske Ocean. I 2012 gik
han på ski og sejlede i
havkajak Svalbard til
Nordpolen.

Ekspeditionen
Fram-2014/15-ekspedi-
tionen er et projekt un-
der Nansen Environmen-
tal and Remote Sensing
Centre i Bergen. Det har
støtte fra Lundin-Nor-
way, Blodgeet-Hall Polar
Presence, USA, og Bjer-
knes Centre of Climate
Resarch i Bergen. Bud-
gettet er på 7,5 mio. kr.

Jeg blev
kaldt op til
togtlederen,
der var syn-
ligt nervøs.
”Jeg har dår-
lige nyhe-
der”, lød det
fra ham.
Citat fra logbogen


