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Luftputebåten henter opp de nordligste berg
ÊÊH]VeT:aXbc^UUTabT]
_a^UTbb^aXVT^eXcT]bZP_D]XeTabXcTcTcX1TaVT]

B:A0?4A1D==4=)BcTX]bZaP_PeT[cX[QPZT
_zXbT]\TSbcTX]UP]VbcT][XVVT]STcX[
eT]bcaT

Luftputebåten «Sabvabaa» har i sommer
gjennomført i alt fem forskningsturer i
isen nord for Spitsbergen. Operasjonsområdet har vært nord for Hinlopen opp
til 80 grader 45 minutter nord og inntil
20 nautiske mil nord for iskanten. Dette
er betydelig lenger nord enn det som ville
vært mulig med norske isgående fartøyer
under rådende isforhold. De tre første
turene var med elever fra videregående
skoler fra Horten i sør til Alta i nord,
som en del av Polarår-prosjektet «Klasserom på drivisen». Elevenes oppgaver
var konsentrert om målinger av istykkelse
og prøvetaking av is, og om målinger av
temperaturfordelingen og saltholdigheten
i havvannet. Til denne sesongen hadde
luftputebåten fått fastmontert vinsj og
topp moderne utstyr for oseanografiske
målinger.

i skjæringer som stedvis er like steile
som fjellsidene i Adventdalen. Med ei
steinskrape spesielt konstruert for luftputebåten, og utstyret godt forankret på
isflaket hvor båten var parkert, tok vi opp
cirka 70 kilo stein i tre hiv fra vanndyp
mellom 500 og 1.000 meter. Til slutt røk
kevlarlina i en skjøt, og utstyret gikk tapt.
Det er imidlertid slikt som hører med
til denne type aktivitet. Steinfangsten
er en blanding av stedegent materiale og
blokker fra land som er ført ut på sokkelen
av isen. Erfarne geologer kan lett finne ut
hva som er hva. Det stedegne materialet
representerer de nordligste prøver av
faste bergarter som hittil er tatt opp fra
norsk kontinentalsokkel. Kjennskap til
bergartenes alder og sammensetning er
en fundamental forutsetning for å tidfeste
geologiske hendelser og miljøforandringer
som kan observeres i seismiske data.
Kun én isbjørn ble observert fra luftputebåten i hele sommer. Derimot kom vi flere
ganger over flokker av grønlandssel som
ga oppvisning i livsglede. Denne sesongen
har luftputebåten tilbakelagt over 3.000
nautiske mil. Den lengste turen var hele
725 nautiske mil. Aktiviteten er gjennomført uten uhell. Hvor godt luftputeskjørtene skadefritt har mestret kjøring under
svært vanskelig forhold er spesielt bemerkelsesverdig. Et reserve drivstoffdepot i
Bjørnhamna ble forbrukt og alt tomgods
brakt til Longyearbyen. Båten er parkert
på Hotellneset for vinteren.

Atlanterhavsvannet som strømmer
nordover langs vestkysten av Spitsbergen kjennetegnes ved at det er varmere
enn tre grader. På nordsiden dreier en
del av vannmassene nordøstover og en
del nordvestover. Noe av vannet i den
nordøstgående strømmen trenger ned
Hinlopenstretet. På fjerde turen nordover
ble det gjort nye målinger av temperatur
og saltholdighet fra overflaten og ned
til havbunnen på i alt 27 stasjoner langs
traseer som tidligere har vært utført av
Unis og Universitetet i Bergen.
Havbunnen utenfor eggakanten heller
vanligvis mindre enn to til fire grader
mot dyphavet, men en gigantisk utrasning
nord for Hinlopen har gjort at bergarter
som ellers ligger på opptil én kilometers
dyp under havbunnen nå er eksponert
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gartsprøvene fra norsk sokkel
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SNART SJØKLAR: Mandag legger professor Yngve Kristoffersen (t.h.) ut på sin første tur nordover i isen med luftputebåten. Eieren, John M.
Hall, er innom Svalbard for å hjelpe sin gamle kollega med forberedelsene. Testbøya er plassert i den sorte plastkassen. FOTO: BIRGER AMUNDSEN

På luft mot isen
Gigantiske isfjell høvlet en gang ned en fjelltopp
på havdypet nord for Spitsbergen. Dit skal Yngve
Kristoﬀersen med luftputebåten «Sabvabaa».
iiBirger Amundsen


Geofysikkprofessor Yngve
Kristoffersen viser en profil av
Yermakplatået på et kart. Det er
et undersjøisk platå som hever
seg fra havbunnen rundt 200 kilometer nord for nordvesthjørnet
av Spitsbergen.
– Svære isfjell som har stukket 400-500 meter dypt, har
høvlet over fjelltoppen som en
bulldoser, og deponert løsmassen
på vestsiden av toppen, forklarer
Kristoffersen.
Han peker på en dump, og
forteller at det er deponiet. Planen
er å senke en tung skrape ned på
fjellet på havbunnen, og skrape
med seg stein fra deponiet. Oppdragsgiver er Oljedirektoratet.
Satser på vitenskap
Det er tredje sesongen at professor Yng ve K ristoffersen

støver rundt på Hotellneset i en
møkkete kjeledress og klargjør
luftputebåten for tokt inn i isfylte
farvann nord for Spitsbergen.
De to foregående sesongene har han hatt med seg
skoleungdommer i alderen 15
til 18 år. Tanken var at noen
av disse kunne bli framtidige
polarforskere. I år prioriterer
Kristoffersen vitenskapen.
– Det er krevende å ha med
ungdommer, og det går ut over det
vitenskapelige arbeidet, sier han.
Planen er å ta tre turer nordover i isen med Longyearbyen
som utgangspunkt, i år som de
to foregående sesongene.
Lang fartstid
Sammen med Kristoffersen
befinner den pensjonerte amerikansk-israelske maringeofysikeren John M. Hall seg.
Hall eier luftputebåten, og er

iiR/H «Sabvabaa»
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lidenskapelig opptatt av polarforskning. Han mener Norge
har forsømt seg kraftig når det
gjelder forskning i farvannet
nord for Svalbard, og at nasjonen
har glemt hva folk som Nansen,
Sverdup og Amundsen i sin tid
utførte i området.
Kristoffersen og Hall har
kjent hverandre i over to tiår, og
deler entusiasmen over å kunne
bruke en knapt 13 meter lang

luftputebåt som plattform for
vitenskapelig arbeid i et slikt
krevende farvann.
Kristoffersen har drevet
vitenskapelige undersøkelser i
Polhavet i godt over 30 år, det
samme har Hall. I 1966 til 1968,
i til sammen 14 måneder, gjorde
han undersøkelser fra den amerikanske isøya T-3, eller Fletcher´s
Ice Island som den heter. Isøya
var i drift fra 1952 til 1974.
Testbøye
Hall la ut 6,5 millioner kroner
for luftputebåten og instrumenteringen for tre år siden. Han
forteller at bestefaren sto bak
Chiclets tyggegummi, og at
den gjorde ham til en rik mann.
Noe av formuen har så drysset
over John M. Hall, og finansiert
«Sabvabaa».
Hall peker på en sort, vanntett kasse fastgjort på dekket
av båten. Kassen inneholder
en svært avansert og kraftig
testbøye, som under prøveperioden skal plasseres på et
høvelig og stabilt isflak. Isdrift,
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VENTER: Styreleder Christin Kristoffersen (t.v.), produsent Hans
Bjella, leder Hermann Greuel i Nordisk Ungdomsfilmfestival, leder
Martha Otte i Tromsø internasjonale filmfestival og prosjektkoordinator Karianne Steen.
ARKIVFOTO: KJERSTI ELVERUM KVILE

Utsetter ﬁlmfestival
Styret i CinemArctic
mener de har fått for
dårlig tid til å arrangere
festivalen i år.
YERMAK: Forskere skal gå med luftputebåten fra Longyearbyen
til Yermakplatået, en distanse på 300-400 kilometer, for å hente
steinprøver fra 500 meters dyp. ILLUSTRASJON: UNIVERSITETET I BERGEN

og en rekke andre målinger blir
gjort av bøyen og data overført
via satellitt til hvor som helst
i verden.
En kraftig ekkoloddsvinger
skal tilkobles bøya og senkes i
havet. Styrken og bølgelengden
på ekkoloddet gjør det mulig å
måle ned til 5.000 meters dyp,
og også gjøre målinger 100
meter nedover i selve havbunnen, avhengig av sedimentene.
Planen er å masseprodusere
bøyen, etter at testperioden er
over.
Økonomi
Kristoffersen og Hall sier at noe
av det viktigste med å bruke en
liten luftputebåt, er f leksibilitet
og økonomi.
– I fjor sommer var jeg på tokt
med den amerikanske isbryteren «Healy», med et mannskap
på 130 mann. Å sette ut en slik
bøye tar minst fire timer. Først
må man finne riktig istykkelse
og alt som videre skal gjøres,
krever tid. Isbryteren har fem
millioner tonn diesel om bord
når den legger ut på tokt, sier
Hall.
– Vi kan drive vår farkost

i fem-seks måneder for det
«Healy» forbruker av diesel på
én dag, fortsetter Kristoffersen.
Hjelpemann
John M. Hall har ingen planer
om å være med ut i isen. På
spørsmål om det, smiler han og
svarer at han er bestefar og har
annet å tenke på.
– Jeg bare hjelper Yngve, og så
skaffer jeg penger til prosjektet,
sier han.
I de to foregående sesongene
var to voksne og to ungdommer
med på hvert tokt. I år blir det
kun to voksne. Kristoffersen sier
at kabinen på 14 kvadratmeter
er trang nok som den er.
Også i år har Sysselmannen tillatt drivstoffdepot i
Bjørnhamna i Sørgattet, og at
luftputebåten kan kjøres i land
på en vegetasjonsløs strand
under tankingen.
John M. Hall mener at en
forsker uten møkkete hender
ikke er noen riktig forsker,
og skotter bort på kompisen
der han sitter i sin en gang så
knallrøde kjeledress.
– We are having fun, sier han
begeistret.

iiKjersti Elverum Kvile


– Vi så at vi fikk ei fyldig
gjesteliste. Det setter vi pris
på, men det var for kort tid til
å få det så bra som vi ønsket. Vi
fikk blant annet ikke tid nok til
å reklamere ordenlig, sier styreleder Christin Kristoffersen i
CinemArctic.
Filmfestivalen skulle etter
planen arrangeres for første
gang fra 8. til 12. september.
Denne uken sendte arrangørene
ut pressemelding om at festivalen er utsatt. Avgjørelsen ble
tatt 17. juni.
Fullfinansiert
Festivalen har fått inn 895.000
kroner fra sponsorer, deriblant
400.000 kroner fra Utenriksdepartementet. Et femdagers
filmprogram er ferdig.
«Med de høye ambisjonene
man har for en årlig filmfestival
i verdens nordligste samfunn,
utsetter man nå festivalen for
å sikre en solid, førstegangs
gjennomføring av Svalbard
CinemArctic», står det i pressemeldingen.
– Stort sett alle gjestene som
var på lista har bekreftet at de
kommer neste år. Nå har vi god
tid til å jobbe med festivalen og
til å lage arrangementer i løpet

av året, sier Kristoffersen.
Blant annet planlegger arrangørene å vise en film om
glaseologiforskning på Svalbard
9. eller 10. september.
Får bruke pengene
Nå har festivalen søkt sponsorene om å få lov til å bruke
midlene til festivalen neste år.
– Vi har fått signaler om at
det er i orden, sier Kristoffersen.
– Hvilke reaksjoner har dere
fått fra de som ha bidratt med
penger og andre ressurser?
– Vi sendte ut informasjon
med en gang vi tok avgjørelsen,
og har ikke fått negative reaksjoner. Vi har ikke lovet noe vi ikke
kan holde. Det håper vi virkelig
ikke, sier Kristoffersen.
– Kunne dere ikke laget en
mindre festival i år i stedet for
å utsette?
– Vi vurderte det også. Vi har
et program både med politisk,
faglig og kulturell profil, og følte
vi fikk ivaretatt den kulturelle
biten best. Det er fint, men vi vil
ha med alle tre profilene.
Høsten
Kristoffersen mener festivalen
måtte ha vært ferdig finansiert
innen 1. mai om den skulle blitt
noe av i år.
– Vi måtte ha finansiering på
plass før vi turte inngå avtaler
med f ilmskapere og andre.
Ellers risikerte vi ubehagelige
overraskelser.
Datoen for festivalen neste
år er ikke klar, men den blir i
slutten av september.

