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Is og snø dekker store områder i
Arktis. Hvite overflater på land og
hav reflekterer solvarme, og reduserer
smelting. Refleksjonsmålinger hjelper
oss til å forstå energiutvekslingen som
skjer mellom atmosfæren og landjorda.

Havområdene som Norge forvalter er
syv ganger større enn landarealene. En
betydningsfull havressurs er nordøstatlantisk torsk, skrei. Men hva skjer
med den når temperaturen i havet
stiger? En langsiktig fiskeriforvaltning
krever bl.a. nærgående studier av
reproduksjonen.

Havets temperatur er avgjørende for vårt
klima. Havsirkulasjonen fordeler energi.
Med instrumenter og målinger observerer
vi havet. Det kreves store mengder gode
data, med lange måleserier, for å kartlegge
endringer.

Undervannsbølger – indre bølger – kan bevege
seg i hav som er lagdelte. I laboratorier er det
mulig å gjenskape og observere fenomen som
ellers er usynlige. Indre bølger gir transport
av næring i havet, og kan ha kolossale
konsekvenser for installasjoner til olje- og
gassvirksomhet.

I

2011 er det 200 år siden Norges første universitet ble etablert. Samme
år er det 150 år siden Fridtjof Nansen ble født. Kunnskapsnasjonen
Norge står i stor gjeld til begge: Universitetets opprettelse innledet den
utdanningsrevolusjonen vi nå høster frukter av, mens Nansen demonstrerte for
sine landsmenn at nytenkning basert på kunnskap var veien til suksess. Nansen
forsto at hans karrige hjemlands fremtid lå i maritim utvikling, og han var i
hele sitt voksne liv en sterk talsmann for økt forskningsinnsats på dette feltet.
Utstillingen Arven etter Nansen. Vitenskap ved verdens ende markerer
dobbeltjubileet i 2011 og er blitt til på initiativ fra Universitetet i Oslo.
Den løfter frem Nansen som forsker og inspirator for det nordorienterte
Norge, samtidig som den viser hvordan impulsene fra Nansen slår inn i dagens
nordområdeforskning. Utstillingen er resultatet av et samarbeid mellom
sentrale institusjoner innnenfor nordområdeforskning: Norsk Polarinstitutt,
Meteorologisk Institutt, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Oslo.
Frammuseet står ansvarlig for produksjonen av utstillingen og prosjektleder
er dr. art. Olav Christensen.
På vegne av de samarbeidende institusjonene ønsker jeg å takke
Kunnskapsdepartementet, Norges forskningsråd, Institusjonen Fritt Ord og
Utenriksdepartementet for avgjørende finansiell støtte til å realisere utstillingen.
En spesiell takk til Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene i Russland,
Tyskland, Danmark og Skottland, som har gjort det mulig å sende utstillingen
på turné internasjonalt
I 1881 tok Fridtjof Nansen datidens forberedende prøve, anneneksamen, ved Det Kongelige Frederiks Universitet (i dag UiO). Han
ble utnevnt til professor i zoologi samme sted
i 1897. I 1908 ble dette endret til et personlig
professorat i oseanografi. Nansen ble også
valgt til rektor ved Det Kongelige Frederiks
Universitet, men tiltrådte aldri.

Oslo 3.1. 2011
Ole Petter Ottersen, Rektor Universitetet i Oslo
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Nordområdene:
Samarbeidssone i går – og i dag.
Jonas Gahr Støre, utenriksminister

V

i markerer i 2011 at det er 150 år siden forskeren, humanisten,
diplomaten, eventyreren og globetrotteren Fridtjof Nansen ble født.
Allerede før han fylte 30 år fremsto Nansen som nasjonalhelt, en
posisjon han befestet frem til sin død i 1930. I en hendelsesrik og
omskiftelig tid, da Norge søkte sin plass blant verdens nasjoner og
utformet en egen nasjonal identitet, sto Nansen frem og viste det han
selv omtalte som “eventyrlyst og dådstrang”. Dette var kjennetegn det
unge Norge gjerne ville identifisere seg med.
Som diplomat var Nansen aktiv under dannelsen av det moderne
Norge, som nok en illustrasjon på hans mangfoldige virke. Til dette
bildet av ham hører også medmennesket, mannen som bar med seg
minnene fra all den nød og elendighet han var vitne til under reiser ved
slutten av Den første verdenskrig. Rundt om i Europa minnes Nansen
derfor som humanisten, Folkeforbundets høykommissær for flyktninger,
som satte hele sin prestisje inn på å hjelpe hundretusener av flyktninger
og krigsfanger. Da han i 1922 mottok Nobels fredspris, var det også for
sin innsats under hungerkatastrofen som rammet Russland.
Men allerede som ung mann hadde Nansen vist sine evner til innlevelse
og tilpasning, som sosialantropologisk feltarbeider blant inuittene på
Grønland. Her var han langt forut for sin tid. Nansens respektfulle
formidling av deres innsikt, deres kunnskaper, teknologi, levekår og
kultur, alt dette var med på å skape en holdning til bevaring og vern om
urfolks kultur og næringsgrunnlag som i dag preger statene i nord.
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Allerede før han fylte 30
år fremsto Nansen som
nasjonalhelt, en posisjon
han befestet gjennom en
bevisst presentasjon av seg
selv i mediebildet.
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I dag er det Nansens kunnskapstørst og nysgjerrighet på alt som
angikk nordområdene som gjør ham til et forbilde ikke minst for
dagens forskere. For selv om Nansen i sin samtid ble sett på som
en uredd utfordrer av Grønlands innlandsis og hele det ukjente
isødet over Nordishavet, var disse dristige vågestykkene diktert ut
fra higen etter kunnskap – og ikke etter landevinning, rikdom eller
berømmelse. Under ekspedisjonene ble det foretatt vitenskapelige
undersøkelser og målinger som ga ny verdifull kunnskap om dyr
og planteliv, isforhold og havstrømmer, meterologi og geologi i de
arktiske områdene.
Nansen søkte og så sammenhenger mellom livsformer og
miljø, mellom klimaendringer og livsvilkår. Dette gjør at han –
selv om slike uttrykk ikke var i bruk da – kan sies å ha vært en
foregangsmann for en moderne økologisk naturforståelse. Som
professor ved Universitetet i Oslo ble han en banebrytende talsmann
for sterkere internasjonalt samarbeid innen havforskning og hans
arbeider ga kunnskap om fiskebestander i de nordlige havområder.
Denne utstillingen tar nettopp utgangspunkt i Nansen og det
faktum at hans vitenskapelige innsats bidro til en blomstring
innenfor norsk forskning, særlig på felter som geofysikk og
marin biologi. At dette også gjelder for dagens norske forskere
som arbeider med spørsmål relatert til nordområdene, ser vi av
utstillingen. Ved å trekke frem fire fremstående forskere fra fire
sentrale norske vitenskapelige institusjoner, trekkes linjer fra
Nansens pionerinnsats og frem til vår tids problemstillinger. Hans
impulser lever videre og inspirerer, selv om vi i dag har satellitter
og andre vitenskapelige metoder som man tidligere knapt kunne
drømme om. Og til tross for utvidet innsikt, er kunnskapsbehovet
neppe mindre i dag enn på Nansens tid.
Og så er det dette: Fra å være en “utkant” globalt sett, er Arktis
i dag kommet i sentrum for internasjonal interesse. Det skjer som
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en følge av energibehov, ressursbehov, behovet for økt kunnskap
om klimaendringene og om konsekvensene av at isen smelter.
Forvaltningen av de arktiske havområder og kontinentalsokkel
tilfaller de nasjonalstater som grenser opp mot Arktis, og grensene
reguleres etter internasjonal havrett og gjennom avtaler mellom
statene. Avtalenettverket gir et solid grunnlag for forutsigbar og
langsiktig ressursforvaltning og vern om de krevende og sårbare
klima- og naturforhold som kjennetegner regionen.
I dag er nordområdene den norske regjeringens viktigste
strategiske satsingsområde i utenrikspolitikken. Slik har det vært
siden 2005 – og slik vil det fortsette. Selve nordområdestrategien
ble lagt frem i 2006 og satsingen ble fulgt opp med neste trinn
i strategien som var rapporten Nye byggesteiner i nord i 2009.
I 2011 legger regjeringen frem en melding til Stortinget om
nordområdepolitikken.
Den overordnede målsettingen har hele tiden vært å skape økt
kunnskap, aktivitet og nærvær i nord og legge grunnlaget for en
bærekraftig økonomisk og sosial utvikling i årene fremover. En
god utvikling i Norges nordlige landsdeler gir oss troverdighet
og et godt grunnlag for gjennomslag for norske synspunkter
internasjonalt i ulike spørsmål som gjelder nordområdenes fremtid.
Det som først og fremst driver utviklingen i nord, er
klimaendringene som bebuder økt menneskelig aktivitet,
forvaltningen av de rike naturressursene i området og utviklingen
i Russland og det norsk-russiske forholdet. Avtalen om maritim
avgrensning og samarbeid med Russland (delelinjen), som ble
undertegnet 15. september 2010 i Murmansk, er en milepæl og
viser hva som er mulig å få til i nært samarbeid med vår store nabo
gjennom langsiktige forhandlinger basert på moderne folkerett.
Avtalen gir en grense til havs og åpner for store muligheter
for samarbeid om bærekraftig forvaltning og utvikling av

Da Norge sa farvel til unionen med Sverige
i 1905, fikk Nansen oppgaven å være
sendemann i London. I denne stillingen
forsatte han sitt arbeid med å fremme norske
interesser, og fikk nytte av sitt kontaktnett
mot kongefamilien og andre nøkkelpersoner
i verdensbyen. Men Nansen sluttet ikke med
å være naturvitenskapsmann fordi han hadde
landets viktigste “utenriksstasjon” som
ansvarsområde. Han holdt seg oppdatert på
havforskningen, og sto langt fremme i arbeidet
med å utvikle og standardisere oseanografiske
instrumenter, bl.a. i samarbeid med britiske
fagfolk. Forfatteren Ingeborg Møller, forteller
om hva Nansen hadde i bagasjen på vei til
Norge: På båten hjem fra England i 1907
møtte hun Nansen og fortalte han at det ikke
hadde vært ledige lugarer. “Det skal vi nokk
greie! Jeg har to lugarer, en til meg selv og en
til instrumentene mine”. Møller noterte til
freds: “Snart efter var jeg plasert i en utmerket
første klasses lugar”. Havforskningsutstyret lå
i køyen over.
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naturressursene i Barentshavet og Polhavet.
Regjeringens nordområdepolitikk handler om hvordan
folk, kunnskap og kompetansemiljøer i hele Norge kan bidra
til at våre nærområder utvikles videre i et klima av fred,
stabilitet og samarbeid. På den måten legger vi til rette for en
god klimapolitikk, en ansvarlig ressursforvaltning og en sunn
næringsutvikling, til beste for alle dem som bor i regionen.
Summen av dette er også økt sikkerhet i nord.
Denne nordområdesatsingen er dermed et stykke moderne
samfunnsbygging hvor Norge og spesielt Nord Norge gis muligheter
til ny økonomisk utvikling basert på kunnskapsintensive næringer
og i tett samarbeid med våre naboland.
Nordområdesatsingen er et nasjonalt løft. Samtidig: Den norske
regjeringen kan legge forholdene til rette for ny utvikling i nord,
men det er næringsliv, kulturliv, kunnskapsmiljøer og folk selv –
samt alle samarbeidspartnere fra andre land – som kan skape de
virkelige resultatene som merkes over tid i nord. Siden lanseringen
av nordområdestrategien er det investert store beløp særlig
innen forskning og utdanning. Norge skal være med og forme
utviklingen i nordområdene og Arktis. Derfor er vår ambisjon å
være ledende på kunnskap om denne regionen.
I møte med dagens utfordringer gjenkjenner vi også mange
av de problemstillinger som Nansen pekte på – og vi finner
inspirasjon i hans understrekning av balansen mellom klimatiske
forhold, ressurser og bosetting. Menneskene i Arktis er den
viktigste ressurs regionen har. Deres erfaringsgrunnlag og levesett
er utgangspunktet for utvikling av ny kunnskap om regionen.
Forskning tuftet på internasjonalt samarbeid og åpenhet er én
nøkkel i dette arbeidet. I nær sagt hele verden møter spørsmål
knyttet til Arktis i dag stor interesse. Ett eksempel: I forbindelse
med avslutningen av Det Internasjonale Polaråret (IPY) i 2010
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satte 2300 forskere fra 50 land hverandre stevne i Oslo. Norge har
en ledende rolle i dette arbeidet og teller blant de fire-fem fremste
nasjonene innen polarforskning. Det er naturlig for Norge å
inneha en slik rolle, ikke bare i kraft av posisjonen som pionerland
på feltet polarforskning, men også ut fra det faktum at vi har
territorier og forvaltningsansvar for havområder ved begge poler.
Samarbeidet med vår nabo Russland i nord er her et kjernepunkt.
Fridtjof Nansens liv var tett forbundet med Russland – et land han
var sterkt fascinert av. Han inspirerte ikke bare nordmenn, men
også mange russere. Det er derfor naturlig at denne utstillingen
vises flere steder i Russland og spesielt i et år som faller sammen
med 300-årsjubileet for den russiske multivitenskapsmann, poet
og polarentreprenøren Mikhail Lomonosov fra Arkhangelsk. Det
naturvitenskapelige samarbeidet mellom Norge og Russland står
sentralt i de utfordringer vi i dag ser innen blant annet skipsfart,
fiskeri og offshorevirksomhet i regionen.
Svalbard er blitt en møteplass for internasjonal forskning.
Ny-Ålesund huser forskere fra alle verdenshjørner og speiler den
internasjonale interessen og behovet for å være tilstede og delta
i arbeidet med forskning på de store globale klimautfordringene.
Arktis er en region hvor effektene av klimaendringene kan følges
på nært hold. USAs tidligere visepresident Al Gore og jeg la frem en
rapport om issmeltingen på klimatoppmøtet i København i 2009.
Konsekvensene er økt global oppvarming som vil øke vannstanden i
verdenshavene og påvirke både det tropiske klima og forholdene for
landbruk og annen virksomhet i en lang rekke land.
Disse endringene er dramatiske og stiller verdens befolkning
overfor store utfordringer. Samtidig gir det oss nye muligheter –
som at sjøveien til Asia langs den russiske kysten åpnes. Frakt av
malm fra Syd-Varanger til Kina denne veien innebærer betydelige
besparelser i drivstoff og tid. Isforhold og klima gjør imidlertid

denne ruten usikker i dag, men den kan på sikt åpne for en helt ny
trafikk og samhandel i det arktiske området. Forventningene til
olje- og gassressursene i området er en annen side av den forsterkede
internasjonale interessen for regionen. Utfordringene ved å bevare
levevilkårene for de viktige fiskeressursene i Barentshavet, samtidig
med en fornuftig utnyttelse av olje- og gassforekomster, er her en
viktig dimensjon. Det gode samarbeidet med Russland – som blant
annet har gitt en forbilledlig forvaltning av den nordøstarktisk
torskestammen – er et sentralt utgangspunkt. De klimatiske
forholdene stiller meget høye krav til teknologiske løsninger og det
er behov for intensiv forskning og ny kunnskap på mange ulike felt.
Selv om landene som har forvaltningsansvaret for disse områdene
har lang erfaring i offshorevirksomhet og annen aktivitet i regionen,
er det høyere investeringsbehov her enn ved offshorevirksomhet
under andre forhold.
I denne virkeligheten skal vi utvikle gode samfunn for
mennesker å leve i. Vi skal bygge på alle de erfaringer som er
gjort av de mange som har funnet sitt virke i arktiske strøk opp
gjennom historien, i pakt med en sårbar natur.
Utstillingen om polarforskeren Fridtjof Nansen, hans arv og hans
etterfølgere, forteller historien om den rolle kunnskap og innsikt
spiller for bærekraftig forvaltning av nordområdene. Sammen med
våre naboer og andre samarbeidspartnere har vi et ansvar for at
ressursene kommer mennesker til gode og at det å leve og overleve
i pakt med naturen i nord ikke bare blir noe vi senere kan lese om i
historiebøker. Naturvitenskapen har lært oss hvor sårbart vårt eget
livsgrunnlag er. Selv med dagens tilgang til avanserte målesystemer
og satellitter, stilles det store krav til “eventyrlyst og dådstrang” –
for å bruke Nansens ord – for å finne svar på utfordringene i vår tid.
Vi markerer i 2011 flere jubileer – 150 år siden Fridtjof

Nansens fødsel og 100 år siden Roald Amundsen nådde Sydpolen,
og dessuten er Frammuseet i Oslo 75 år. Det kan ofte være lett å
se kun de mytefargede sidene ved de store polfarerne: helter og
eventyrere som utførte personlige bragder – datidens ekstremsport.
Men polfarerne var også oppdagere som frembrakte ny viten, ny
kunnskap, nye horisonter. De fant grunnsteiner som ligger der og
som vi i dag bygger videre på.
Lite ville ha blitt oppnådd uten respekt for naturens lover og
luner eller uten en vitenskapelig tilnærming; nitide forberedelser og
beregninger, nøyaktighet i alle detaljer, testing, prøving og feiling. I
Arktis og Antarktis har vårt fokus de siste hundre årene forskjøvet
seg bare litt: fra hovedvekt på utforskning og mot forskning. Dette
er ikke forskjellige ting, men ulike faser i en utvikling.
All moderne forskning er i sin natur internasjonal og legger
grunnlaget for et enda nærmere samarbeid mellom stater om
håndteringen av utfordringer og muligheter i Arktis – og Antarktis.
La oss bygge videre på de vitenskapelige og humanistiske idealer
som har brakt Fridtjof Nansens navn ut i verden. La oss inspireres
av ham som gikk opp løypa.
Jeg ønsker at alle dere som besøker denne utstillingen lar dere
forundre over Nansens mange profiler, hans allsidighet og av de
viktige spørsmål som vitenskapen om nordområdene tar opp, den
gang og i dag. Nansen representerer et forbilde i det å interessere
seg for naturmiljøet som menneskenes livsgrunnlag, for mangfoldet
i dyre- og plantelivet og i det å søke svar på de hemmeligheter
havet skjuler. Det er balansen i dette samspillet mennesker er
så avhengige av og det er i lys av dette mangfoldet at denne
utstillingen kan oppleves. Jeg ønsker arrangørene lykke til med
visningene nasjonalt og internasjonalt – og jeg vil også gratulere
akademia i Norge og Universitetet i Oslo med 200-årsjubileet!
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Jan-Gunnar Winther,
direktør Norsk Polarinstitutt
Jan-Gunnar Winther er polar hydrolog med bred
felterfaring, og har ledet en rekke glasiologiske
forskningsekspedisjoner til bl.a. Svalbard og
Antarktis. Winther har forsket på hvordan
refleksjon fra snø og is innvirker på klimaet.
Men allerede 100 år før Winther tok doktorgrad
på dette emnet, gjorde Nansen systematiske
observasjoner av varmeopptak i snø og is.
Hans drøftelser avslører uvanlig evne til å
anvende felterfaring til å utvikle teoretiske
spørsmålsstillinger.
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hvit dyne
S

tore deler av Arktis er til enhver tid dekket av
snø, isbreer og havis som isolerer land og hav fra
atmosfæren. Naturen har sin egen dyne mot vinterens
kalde grep. Disse hvite flatene spiller også en viktig
rolle sommerstid når de stenger ute mye av solenergien
som ellers ville bli tatt opp av jordoverflaten. Da
fungerer den hvite dynen som en temperaturregulator.
Fridtjof Nansen brukte år av sitt liv i Arktis og hadde
førstehånds kjennskap til klima- og naturforholdene.
Hans vitenskapelige autoritet dro veksler på den
sterke kombinasjonen av praktisk erfaring og teoretisk
kunnskap. Årene i isen kom utvilsomt til stor nytte
når dr. Nansen framsatte sine vitenskapelige teorier og
hypoteser.
I denne artikkelen gis det smakebiter på Nansen sine
vitenskapelige betraktninger om snø, is og klima. Som
sammenlikning gis status for dagens kunnskap. Ikke
overraskende – men svært så imponerende – ser vi at
Nansen allerede for hundre år siden hadde forstått de
viktigste sammenhengene. Men på ett punkt så ikke
Nansen helt rekkevidden av sine oppdagelser…
Nansen på ski i Arktis.
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rotur til å bli klok av
Men først, bli med til den dramatiske roturen utenfor ØstGrønland i 1888 hvor Nansen og hans menn hadde blitt satt
av i drivisen av selfangeren Jason. De skulle bare ro til land
og starte den egentlige turen – krysningen av innlandsisen på
Grønland. I stedet havnet de i den sterke strømmen som fører
store mengder havis ut fra Polhavet. De ble ført på en isflåte
sørover i urovekkende fart og svevde i livsfare i dagevis. Kanskje
var krysningen av drivisbeltet på østkysten av Grønland en større
bragd enn den etterfølgende krysningen av innlandsisen? Selv
gjennom polarheltens nøkterne penn kan man lese dramatikken
som utspant seg:
I mine dagbogsoptegnelser fra den og den følgende dag siger
jeg videre: Sjøgangen vokser, det bryder stadig voldsommere
over vort flag, isstykker og snesjap (is, som er sønderslaaet
mellem flagene) kastes imidlertid op og danner en vold, som
tager imod for meget af sjøerne. Det værste af alt er dog, at vi
nærmer os havet med en uheldspaaende hastighed. Vi læsser
paa kjælkerne og forsøger at trække indover mod land, men
opdager straks, at den hastighed, hvormed vi drives udad, er
os for sterk. Det blir derfor dermed, at vi ser os om for at finde
et tryggere flag at bo paa, da det, vi har, forekommer os meget
skrøbeligt. Fra begyndelsen var det vel en rund flade, omtrent
30 meter i tvermaal, men om natten revnede det engang, og nu
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revner det igjen paa en anden kant, det blir temmelig lidet. Tæt
ved os er et stort og tykt flag, som endnu er ubrudt; vi flytter
did. Imidlertid bærer det brændingen nærmere og nærmere,
larmen stiger, rullingen vælter sig indover mod os og bryder
over flaget paa alle kanter. Situationen tegner til at bli kritisk.1
Beskrivelsen levner liten tvil om at Nansen opplevde situasjonen
som ytterst alvorlig. Men det var han ikke alene om:

«Stakkars lapperne, de er ikke i det bedste humør. Om
formiddagen var de forsvundne, jeg kunde ikke forstaa, hvor
de var blevne af, da der just ikke var mange steder paa det lille
flag, hvor man kunde gjemme sig. Da blev jeg opmerksom
paa, at nogle presenninger var omhyggelig bredte over den
ene baad. Jeg lettede sagte paa en af dem og saa begge lapper
ligge i bunden af baaden, den yngste, Balto, læste høit for den
ældre af det nye testament paa lappisk. Uden at de merkede
det, dækkede jeg atter over for den egne lille kirke, som de
saaledes havde indrettet sig. De havde opgivet livet og beredte
sig til døden.» – Som Balto engang længe efter betroede mig,
havde de dernede i baaden udgydt sig for hverandre og fældt
sine modige taarer, bittert bebreidende sig selv og andre, at de
nogensinde havde forladt den hjemlige arne. Det var ikke at
undres paa, at de var rædde, for dem var det hele ukjendt.2

Opplevelsen i drivisen hadde brent seg inn i Nansens bevissthet.
Han reflekterer over dette fenomenet mang en gang senere, ikke
minst i sin viktige tale til Geographical Society i London i 1907:

If the Fram had not worked her way, under Captain Sverdrup’s
excellent leadership, out of the ice north of Spitsbergen, in
1896, she would have been carried south-westwards with the
ice-drift, or, as it is usually called, the East Greenland polar
current, along the East Greenland coast towards Iceland. We
can, however, say with much certainty that she would not in this
way have come near to the Greenland coast, but would have
been separated from it by a broad belt of polar ice, which must
come from an extensive area to the north of the Fram’s route.3

Praktikeren Nansen overførte erfaringen fra den dramatiske
roturen i 1888 til å vurdere driftbanen til polarskuta Fram for
det tilfelle at Sverdrup ikke hadde ført skuta ut av isen nord for
Svalbard. Så kobler den innsiktsfulle Nansen erfaringene fra
Grønland med den han gjorde i Polhavet noen år senere. Før
Nansen la ut på Framferden (1893-1896) diskuterte man nemlig
heftig om det fantes land i det sentrale Polhavet. Nansen, nok en
gang helt korrekt og ikke minst basert på sin praktiske erfaring,
framholdt at isdriften talte for at dette ikke var tilfelle:

The mean velocity with which the ice is carried southwards
by the Greenland polar current is sensibly greater – three
or four times greater – than that with which the Fram was
drifted along, even during the latter part of her drift, when the
velocity was greatest. Unless we assume that the velocity of the
ice-drift is very much greater to the north of the Fram’s track,
we are consequently obliged to conclude that the ice-drift
converges from a considerable area in the Unknown North,
in order to produce the polar ice-masses of the Greenland
polar current. I consequently came to the conclusion that there
cannot be much land to the north and northwest of the Fram’s
track in the region north of Greenland.4

I tillegg talte dybdemålingene for at Polhavet var et dyphav og
ikke et grunt hav som flere tidligere hadde hevdet. At isdriften
ut fra Polhavet konvergerer i Framstredet, mellom Svalbard
og Grønland, var Nansen lite i tvil om. I dag overvåkes denne
strømmen av is nøye. Den benyttes som en viktig indikator
for endringer av havis i hele Polhavet fordi mer enn 90 % av
all isen som forlater Polhavet gjør det nettopp gjennom denne
konsentrerte strømmen. Lite visste Nansen ombord i robåten i
1888 at han befant seg i et område som klimaforskningen over
100 år senere betrakter som et nøkkelområde for å studere
klimaendringer i Arktis.
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innlandsisen på grønland
– fra spørsmålstegn til joker
Før Nansen krysset Grønland i 1888 figurerte det teorier om
at det indre av Grønland var så tørt at det var isfritt. Ja, noen
spekulerte til og med på om det kunne være grønnkledde
områder der. Nansen sin uortodokse, men svært så effektive
tilnærming for å finne svaret var såre enkelt. Han oppsøkte
området. En slags inspeksjon. Resultatet er kjent. I dagens
klimaforskning er Grønland en nøkkel til å forstå framtidens
globale havnivå. Enorme vannmengder vil frigis og ende i havet
hvis innlandsisen begynner å smelte. Hva vet vi om tilstanden til
innlandsisen på Grønland?
Grønland ligger mellom 60 og 80 grader nord og har et areal
på 1,7 millioner km2. Gjennomsnittlig istykkelse er 1600 meter.
På Grønland finner vi nok is til å heve havnivået med over seks
meter hvis alt smeltet.5 Avsmelting av slike enorme ismasser tar
lang tid (hundrevis til tusenvis av år), og det er mer realistisk
å snakke om reduksjon av isen enn at den forsvinner helt. Det
overordnede bildet er at isen på Grønland avtar med rundt
160 milliarder tonn per år (eller ca 180 km3 per år), men det
er knyttet store usikkerheter til dette tallet.6 Fra 1993 til 2007
økte havnivået i gjennomsnitt med 3-4 mm per år, noe som er
omtrent det dobbelte av gjennomsnittet på 1900-tallet. Effekten
av at havvannet utvider seg når temperaturen stiger er forbigått
av effekten av smeltende is på land. I dag står Grønland for
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ca. 25 %, Antarktis det samme mens alle andre isbreer verden
over står for ca 50 % av bidraget fra smeltende is. Den mest
sannsynlige havnivåøkningen i 2100 er ca en meter, hvor
Grønlands bidrag til økningen antas å være 14 cm.7 Det er
store usikkerheter knyttet til disse estimatene.
Fra satellitt kan man måle endringer i jordas masse. Når
innlandsisen på Grønland endrer seg, slår det ut i disse
tyngdemålingene, eller gravimetriske målinger som de kalles. På
denne måten kan man effektivt overvåke endringer i totalmassen
av is. Går man mer finmasket til verks, er det slik at de
høytliggende områdene av innlandsisen (> 2000 moh) vokser på
grunn av nesten fravær av smelting. De lavereliggende områdene
derimot, mer enn kompenserer for denne massetilveksten av to
hovedårsaker. For det første har økningen i lufttemperaturen de
senere år ført til mer smelting om sommeren. Smeltesesongen
har blitt lengre samtidig som at større områder av innlandsisen
utsettes for smelting enn tidligere. Den andre årsaken er at isen
strømmer raskere mot havet enn før. Økningen i hastighet,
som gir større massetap gjennom økt kalving av is i fjordene,
har igjen sin årsak i to forhold. Dels ved at større mengder
smeltevann fra overflaten finner veien via bresprekker til
undersiden av isen hvor vannet nedsetter friksjonen mellom
isen og underlaget. Og dels ved at temperaturen i fjordene på
Grønland har økt slik at varmere havvann nå er i kontakt med
isen sammenlignet med tidligere. Sistnevnte effekt som påvirker
utløpsbreenes hastighet, har forskerne først nylig blitt klar over
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Tørr nysnø reflekterer 80-90
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betydningen av. Trolig mister Grønland nå mer is på grunn av
hastighetsendringer enn på grunn av økt smelting på overflaten.8

drivisens hemmeligheter
Nok om innlandsisen på Grønland. La oss vende tilbake til
Nansen sin tale i Geographical Society i 1907 og gå inn hans
skildringer av havisens egenskaper:
I may in this connection also draw attention to the diatoms
found on the surface of the polar ice-floes, which, when studied
more carefully, might give important information as to the
drift and origin of the ice met with in the Beaufort sea, and to
the north of the American Arctic archipelago and Greenland.
The diatoms found in mud I had collected on ice-floes in the
Denmark strait, near Iceland, formed to me, before I started,
one of the best evidences that there is a continual ice-drift across
the North Polar sea by which a ship could be carried.9
Mest kjent er det nok at Nansen hentet sin teori om en transpolar
drift etter at skuta Jeanette ble knust av isen ved De nysibirske
øyene i 1881 og at vrakgods fra skuta dukket opp ved østkysten
av Grønland tre år senere. Her ser vi imidlertid at teorien hans
også bygger på forekomster av diatomer, eller kiselalger, som

utgjør en av hovedkomponentene i planteplankton. Nansen
fortsetter talen med noen betraktninger om hvordan man kan
måle tykkelsen av isen:
The thickness of the ice-floes can easily be measured in newly
formed cracks in the ice, either by a long bamboo rod with a
hook, or also by a line with a lead and a horizontal cross at
its lower end which catches under the ice. One has to try to
find flat ice-floes which have actually attained their thickness
directly by freezing, and which are not built up of thinner floes
shoved on top of each other. It would be of great interest to
learn, by numerous measurements of this kind, what thickness
the flat floes can attain in various parts of the North Polar sea.
Similar observations can also be made simply by examining
and measuring the greatest ice-blocks piled up during very
heavy ice-pressures, when even the thickest floes may be
broken and raised on end. This method has the advantage
that it is easy to examine the various layers of the ice and see
whether it is composed of several floes. Observations of the
probable age of the ice should also be made. Only by tasting
the ice it is, for instance, easy to decide whether the ice is only
one winter old (in which case it tastes very salt) or more.10

som isen blir eldre fordi lommer og kanaler med høyt saltinnhold
gradvis dreneres ut av havisen med det resultat at den blir ferskere
og ferskere år for år. Gammel havis kan man faktisk smelte og
drikke mot tørsten. De fleste enkle metodene for å karakterisere
havis som Nansen beskriver benyttes den dag i dag. Fra Nansens
bokutgivelse etter Framferden skal vi senere høre om hans teorier
om koblingen mellom misfarging av isen og smelting. Og helt
til slutt hvordan Nansen mot slutten av sitt liv kommer inn på
storskala klimaendringer. Men før det skal vi innom snøen.

At man kan skille ettårs is fra eldre havis bare ved å smake på
den kan virke forunderlig. Men saltinnholdet avtar etter hvert
Snø består av myriader av
iskrystaller. I kaldt og stille
vær kan krystallene være de
reneste kunstverk.
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hvit som snø
Fridtjof Nansen studerte ikke så mye snøen som i store deler
av året dekker vegetasjon, isbreer og havisen i Arktis. I en
klimasammenheng er snøegenskapene spesielt viktige for
energiutvekslingen mellom atmosfæren og landjorda. På den
nordlige halvkulen har vi store variasjoner i snødekke mellom
vinter og sommer. Maksimum snøutbredelse inntreffer i februar,
da ca. 45 millioner km2 er dekt av snø.11 Om sommeren er
utbredelsen mindre enn to millioner km2, av dette er det meste
på isbreer (innlandsisen på Grønland inkludert). Betydningen av
snøen i en klimakontekst er knyttet til dens isolerende egenskaper,
spesielt fordi snøen reflekterer solstråler effektivt. Et lag med
tørr nysnø reflekterer 80-90 prosent av alle solstråler som treffer
snøoverflaten. Etter et snøfall avtar refleksjonsevnen til snøen,
blant annet fordi iskrystallene blir større og mer avrundet. Senere
på våren inntreffer smelting og misfarging av snøoverflaten, for
eksempel ved at sedimenter og blad blåser med vinden og fester
seg til snøoverflaten. Da minker refleksjonsevnen kraftig, den kan
typisk gå ned i 50 prosent slik at halvparten av energien fra sola
reflekteres tilbake til atmosfæren. Den andre halvdelen går med
til å varme opp snøen og etter hvert til å smelte den.
I min egen forskning har jeg studert hvordan refleksjonsevnen
til snø og havis forandrer seg avhengig av temperatur,
fuktighetsinnhold, størrelse og form på iskrystallene, sverting
av overflaten og skyforhold. Målingene er gjort i Antarktis,
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fjellområder i Norge og i Arktis. Ulikt på Nansens tid finnes
nå avanserte instrumenter for å måle svært små endringer av
refleksjonsevnen i ulike deler av det elektromagnetiske spektrum
(UV, synlig, infrarødt og termisk). Jeg har brukt de detaljerte
målingene fra felt til å sammenligne dem med målinger tatt fra
satellitt. Feltmålingene fungerer som referansemålinger og blir
brukt til å verifisere og korrigere satellittmålingene. Dette gir
muligheten til å gjøre presise punktmålinger i felt gjeldende for
mye større områder.
Siden 1966 har vi hatt satellittdata som kontinuerlig overvåker
utbredelsen av snø. Passive mikrobølgesensorer kan se gjennom
skyer og i mørke, og gir pålitelige data. Unntaket er når snødekket
er tynt. Som et supplement kan man også benytte optiske
satellittdata, dvs. sensorer som registrerer i det synlige (som våre
øyne) og infrarøde området av det elektromagnetiske spekteret.
Satellittdata viser at snøutbredelsen på den nordlige halvkule
har blitt redusert med ca. 1,5 % per tiår over denne perioden.12
Det er ingen statistisk endring for november og desember, mens
endringene er størst om våren og sommeren. Områder som ligger
lengst sør og i lavlandet, har merket reduksjonen av snøutbredelse
mest, for eksempel de vestlige delene av USA.13
Med en global oppvarming vil utbredelsen av snø avta. Og
når den avtar, vil effekten av temperaturøkningen bli sterkere
fordi jordas refleksjonsevne reduseres. Det skyldes at områder
hvor det tidligere lå snø, og hvor kun 10-20 % av solenergien ble
absorbert av jordoverflaten, går over til å bli områder uten snø

hvor 80-90 % av all solenergien blir absorbert. Jorda blir rett
og slett mørkere og tar opp mer energi fra sola. Når mer energi
absorberes, er mer energi tilgjengelig til å smelte snø, noe som
igjen fører til en lavere refleksjonsevne. Slik får vi en klimaspiral,
eller en positiv tilbakekopling som forskerne kaller det. Hvor
oppmerksom var Nansen på denne effekten?

fridtjof med falkeblikket
Det er fornøyelig å lese hvor levende den observante Fridtjof
Nansen beskriver hva som skjer med isen sommerstid under
Framferden:
Onsdag den 18de juli. Var en tur ude i formiddag med Blessing,
for at ta prøver af den brune sne og is, og samle alger og
diatoméer i vandet. Flakene er brunskidne på overfladen næsten
overalt, i hvert fald er den slags is sikkert den overveiende, mens
rene hvide flak, uden noget spor af skidden brun tone over
isfladen, er sjeldne. Jeg trodde den brune farve måtte stamme
fra de organismer jeg fandt i den nyfrosne brunrøde is her i høst
(i oktober måned); men de prøver jeg tog idag består væsentlig
af mineralsk støv, blandet med diatoméer og andre bestanddele
af organisk oprindelse (samme slags støv som jeg har fundet på
isen på Grønlands østkyst …).14

Slik beskriver han forholdene på isen i den vitenskapelige
utgivelsen etter Framferden:
During the Expedition with the Fram, I had my attention
directed towards all kinds of dust on the ice-floes. In the summer
of 1894 the snow and ice on the surface of the floe-ice was
melted by the sun, and ponds of fresh water were formed on
the floes round the Fram. This began in the first part of June.
On June 11th, 1984, I noted in my diary that the ice was
rapidly melting on the surface, and many great and small freshwaterponds had been formed on the floes, so much so that it was
not even agreeable to walk about without water-tight shoes.15
En kan se for seg den unge vitenskapsmannen sittende på huk på
et isflak, time etter time, med et granskende og konsentrert blikk:
The brown spots on the bottom of the ponds and on the icefoot grew gradually larger from day to day; but owing to their
dark brownish colour they absorbed more heat from the sun
than the surrounding white ice, and then the ice under them
was more rapidly melted away, and they sank deeper and
deeper into the ice, and formed small cylindrical holes often
several inches deep and perhaps an inch or more in diameter,
with very sharp and square edges. The bottom of these vertical
holes, was gradually quite filled with a brownish mass of
diatoms, which could easily be sucked up with a glass tube.16
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Som vi ser var Nansen klar over at svertingen av isen førte til
raskere smelting.

forsvinner havisen i arktis?
Først; når is på land smelter stiger havnivået – det samme gjelder
ikke is som flyter, for eksempel havis. Flytende is fortrenger en
væskemengde lik den væskemengden isen selv utgjør. Et enkelt
eksperiment for å se hvordan dette fungerer er følgende: Ta
et glass vann og legg en isklump oppi. Merk av vannstanden.
La isklumpen smelte. Hvis ingen har forsynt seg av vannet i
mellomtiden skal vannstanden være uforandret…
På oppdrag fra Arktisk Råd ble det i 2004 lagt fram en
statusrapport om klimaet i Arktis, Arctic Climate Impact
Assessment.17 ACIA konkluderte med at utbredelsen av havis var
redusert med åtte prosent fra 1979 til 2002. Reduksjonen var
større sommerstid (ca. 20 %) enn vinterstid. Fem klimamodeller
ble benyttet for å framskrive utbredelsen av havis. En modell viste
praktisk talt isfrie forhold i 2070. Alle modellene viste at havisen
om 50 år trekker seg kraftig tilbake om sommeren, mens den
vinterstid i grove trekk fryser tilbake i de samme områdene som
i dag. Ett unntak er Barentshavet og områdene rundt Svalbard,
hvor vi kan få isfritt hav hele året midt i dette århundret. ACIArapporten fra 2004 kommenterte at endringene hadde gått
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raskere de siste årene. Men siden den gang har nye rekorder sett
dagens lys. Smeltingen har gått mye raskere enn forskerne trodde,
klimamodellene har ikke fanget opp de raske endringene og isen
i Polhavet har blitt nyhetsstoff. Hvis en forsker for ti år siden
hadde påstått at isforholdene kom til å bli slik de er i dag, ville
ikke vedkommende blitt tatt på alvor.
I 2005 ble den laveste isutbredelsen siden 1979, året da man
fikk passive mikrobølgedata fra satellitt med høyt presisjonsnivå,
registrert. I september 2007 var isutbredelsen ytterligere 23 %
lavere og hele 38 % lavere enn gjennomsnittet for perioden
1979–2000. Det anerkjente klimasenteret Hadley Centre for
Climate Prediction and Research i Storbritannia har satt sammen
data basert på observasjoner fra skip og fly tilbake til begynnelsen
av 1900-tallet. Dataene er av dårligere kvalitet, spesielt de som
er fra før 1950, men ikke noe år ser ut til å ha vært i nærheten
av situasjonen i september 2007. Da var isutbredelsen i Arktis
nesten 50 % lavere enn den var i 1950 og 1960-årene. 2008
ble et nytt år med lite is – i september fikk man den nest laveste
isutbredelsen. Året etter var det mer is, mens 2010 så langt er
året med den tredje laveste isutbredelsen. Alle årene i perioden
2005-2010 har hatt en isutbredelse som er mindre enn samtlige
av årene i perioden 1979-2004. Isutbredelsen i september måned
er redusert med over 35 % siden 1979.
Når det gjelder informasjon om isens tykkelse er
datagrunnlaget spinklere. Noe informasjon finnes fra frigitte
sonardata fra ubåter fra USA, Storbritannia og Russland. I
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tillegg benyttes satellittdata, men dagens satellittinstrumenter har
mindre presisjon for målinger av istykkelse enn isutbredelse. En
europeisk satellitt, CryoSat2, som ble skutt opp i 2010 kan måle
istykkelse med en presisjon på centimeternivå under optimale
forhold. Dataene vi har tyder på at flerårsisen i Arktis kan være
i ferd med å forsvinne. Flerårsis er is som har overlevd minst én
sommer, og den er både tykkere, ferskere og sprøere enn ettårsis.
Høyere temperatur i atmosfæren og i havet er viktige årsaker
til at flerårsisen reduseres. I tillegg fører mindre og tynnere is i
Polhavet til at vindkreftene setter isen mer effektivt i bevegelse.
Isdriften har blitt sterkere, noe som var spesielt framtredende i
2007, og fører til at mer av flerårsisen driver ut av Polhavet. På
slutten av smeltesesongen i 2010 var under 15 % av isen over to
år gammel. Til sammenligning var mellom 50 og 60 % av isen
over to år gammel på 1980-tallet. Praktisk talt all is eldre enn fem
år har forsvunnet fra Polhavet. Sannsynligvis i sterk kontrast fra
situasjonen på Nansens tid.
Et annet område hvor isen er viktig i klimasammenheng er
knyttet til dens evne til å reflektere solstråler og effekten av
langtransporterte forurensninger, nærmere bestemt sot eller
“black carbon”. La oss først illustrere problemstillingen gjennom
en episode fra polarhistorien. Otto Sverdrup frøs inne på den
andre Framferden i det nordlige Canada og fikk en ufrivillig
overvintring fordi fjordisen ikke løsnet slik at de kunne komme
seg ut med Fram. På tross av bruk av dynamitt gikk det ikke.
For øvrig er dynamitt lite effektivt for å lage råk i isen, da isen
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demper sjokkbølgene effektivt. Mannskapet måtte gå nok en
lang og mørk vinter i møte. Neste sommer var samme situasjon i
ferd med å gjenta seg. Men da ble det strødd aske fra baugen av
Fram og utover fjorden. Og i tråd med fysiske lover smeltet snøen
raskere under askelaget og isen måtte gi tapt for Sverdrups kløkt.
Spredningen av sot over lange avstander har selvsagt mye lavere
konsentrasjoner enn eksempelet over. Sot i Arktis eller Antarktis
kan ikke observeres med det blotte øyet, men målinger viser at sot
kan nedsette refleksjonsevnen med noen få prosent. Over store
områder har dette allikevel stor betydning for energiutvekslingen.
På solrike dager sommerstid kan sola sende opp mot 1000 Watt
per kvadratmeter til jordoverflaten. For sammenlikningens skyld:
dette er like mye energi som om man dekket hele overflaten med
panelovner som var 1 m2 i størrelse og som stod på 1000 W. Hvis
90 % av solstrålene ble reflektert, ville snøoverflaten absorbere 100
W. Gikk refleksjonsevnen som følge av langtransportert sot ned til
89 %, ville snøoverflaten absorbere 110 W, eller 10 W mer energi
for hver kvadratmeter. Relativt små tall, men kombinert med de
enorme arealene som er dekket av snø og is i polarområdene har
denne effekten betydning for jordas energibalanse. Et sideblikk til
min egen forskning; Ved å kombinere feltmålinger av refleksjon
med satellittbilder som dekker store områder har jeg studert
effekten av forurensninger på energibalansen.
Om, eller når, havisen forsvinner sommerstid i Arktis kan
dessverre ingen svare på. Men de fleste klimamodellene, med sine
mangler og usikkerheter, gir et nær isfritt Arktis i løpet av dette

århundret. Noen viser at det kommer til å skje innen 30 år.18
Endringer i atmosfærens sirkulasjon som følge av smelting av isen
er en ukjent faktor. I rekordåret 2007 drev mye is ut Polhavet på
grunn av den rådende værsituasjonen. Vi kan ikke utelukke at
slike raske endringer blir mer vanlig i framtiden etter hvert som
det blir mindre og tynnere is. Dagens situasjon er preget av store
variasjoner og usikkerheter om videre utvikling. Det er derfor
vanskelig å trekke noen entydig konklusjon.
Man kan imidlertid si at det knapt finnes noen endring på
landjorda i dag som er så dramatisk som endringene av
isforholdene i Arktis. Videre kan vi ikke utelukke at avsmeltingen
kommer til å fortsette eller til og med forsterkes. Med et slikt
utgangspunkt kan man ta til orde for at politikere, andre
beslutningstakere, forvaltningen og aktuelle næringer må
forberede seg på at Polhavet kan bli nær isfritt sommerstid,
kanskje innen 20 år. I tillegg til den naturvitenskapelige basis
for en slik vurdering, bygger den på en prinsipiell risikovurdering
– risiko er sannsynlighet ganger konsekvens. Det er ingen tvil
om at konsekvensene ved et isfritt Arktis blir enorme. Hvor stor
sannsynligheten for at det skjer er selve jokeren i risikoligningen.
Lite visste Nansen om hvilket drama som skulle utspille seg i dette
området som på hans tid var den ytterste utpost på jorda. Mye har
skjedd på 100 år. Og mye kommer til å skje i de neste 100.

fridtjof med overblikket
Mot slutten av livet skrev Nansen om historiske klimaendringer.
I de følgende utdrag ser vi hvordan Nansen resonnerer meget
treffsikkert om noen av de store klimasammenhengene:
Men til tross for den mest inngående analyse av dette store og
pålitelige materiale har det ikke vært mulig sikkert å påvise at
månen ved sin tiltrekning har øvet noen betraktelig inflydelse
på de meteorologiske vekslinger på jorden.19
Men desuten kan det være andre medvirkende årsaker til
klimatendringer på jorden. Vekslinger i jord-atmosferens
gjennem-skinnelighet for lyse og mørke varme-stråler kan
således være av betydning. Slike vekslinger kan f.eks. fremkalles
ved støv, vulkansk støv eller også kosmisk støv, i atmosferen,
som vil fortrinsvis hindre de lyse stråler med korte bølge-lengder
fra å nå ned til jorden mens det gir lettere gjennemgang for de
mørke varme-stråler, med lange bølge-lengder, som stråler ut fra
jorden, og derved vil temperaturen på jorden synke.20
Det er imidlertid, efter min opfatning, ikke sansynlig at
de virkninger som disse mulige forandringer i atmosferens
gjennemskinnelighet kan ha på klimat-vekslingene på jorden,
vil som regel være av vesentlig betydning sammenlignet med
dem som skylles forandringer i solens utstråling.21
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Alt tatt i betraktning forekommer det mig derfor å være
høist tvilsomt om forskjellen i ekliptik-skråheten kan gi en
tilstrekkelig forklaring av det gunstigere klima unner tapeslitorina-tiden i Norden. Enda mindre vil den kunne forklare
de forandringer i klimatet som det er tegn til har funnet sted
efter stenalderen. Levningene så vell efter vegetasjonen på lann
som efter dyre-livet i sjøen, synes med temmelig stor sikkerhet
å tyde på at klimatet i Nord-Europa i bronse-alderen, kanskje
for omkring 3000 år siden, har vært noe gunstigere enn nu,
mens det er en mulighet for at det forut er gått en litt kjøligere
periode. Det er åbenbart at ekliptik-skråhetens avtagen, som
er foregått jevnt den hele tid siden dens maximum for henved
9000 år siden, vil ikke kunne forklare klimat-svingninger
som disse. Av andre årsaker som er tenkelige synes det mig
som at vekslinger i den energi-mengde som jorden mottar fra
solen, må være den rimeligste og mest nærliggende. Om disse
vekslinger har vært mer eller mindre tilfeldige eller har vært av
en mer periodisk natur, har vi intet materiale til å bedømme.22
Nansen er innom sentrale tema for dagens klimaforskning;
solas betydning, innhold av partikler og støv i atmosfæren og
jordas stilling i forhold til sola. En kan ikke annet enn å ta av seg
hatten for den innsiktsfulle og helhetstenkende vitenskapsmannen
med sin tunge praktiske erfaring. Hadde han levd i dag hadde
nok forskningsfronten vært lengre framme.
Ett forhold ser det allikevel ut som Nansen undervurderte.
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“Fisking” etter alger. Nansen var opptatt
av å finne ut fargede partikklers bedydning
i forhold til smelting av snø og is. På Fram
i bakgrunnen ser man vindmøllen som gav
strøm om bord.

Han koblet ikke sine feltobservasjoner av økt smelting av havis
på grunn av misfarging (diatomer, sedimenter) til at dette har
en viktig storskala betydning for energiutvekslingen mellom
atmosfæren og isen. I dag vet vi at nedsatt refleksjonsevne fører
til økt smelting som igjen fører til nedsatt refleksjonsevne osv.
Dette er en av de viktigste tilbakekoplingene i klimasystemet i
Arktis som fører til en forsterkende, oppvarmende effekt.

i nansens ånd
Klimaendringer er et globalt problem som i størst grad rammer
mennesker som bor helt andre steder enn i nordområdene. Man
kan derfor spørre seg om det er eksotisk og overflødig å drive
klimaforskning i polarområdene? Svaret er et ubetinget nei fordi
klimaendringene i polarområdene antas å komme først, bli størst
og ha global påvirkning. Polarområdene er avgjørende for hvor
fort havnivået vil stige. Et stigende hav, som i stor grad skyldes
smelting av isbreer, har naturligvis størst betydning utenfor
polarområdene – for små øystater og lavtliggende land som
Bangladesh og Nederland, men også for rike land som USA og
Norge. Store deler av Florida vil bli lagt under vann hvis havet
stiger én meter. Et annet område hvor polarområdene har global
betydning er, som beskrevet tidligere, energiutvekslingen mellom
land, hav og atmosfæren hvor en forsterkende, oppvarmende
effekt kan oppstå. Et tredje eksempel er at de globale
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havstrømmene påvirkes hvis havstrømmene i polarområdene
endres, noe som har skjedd under tidligere perioder med
klimaendringer. En konsekvens av noe slikt er at noen områder
kan oppleve en svakere oppvarming, eller endog en avkjøling,
sammenlignet med resten av verden.
Polarområdene er derfor en nøkkel til å forstå
klimautviklingen og studere effektene av den. Rett og slett et
unikt laboratorium for å studere hva som skjer med klimaet
på kloden. Norge kan gjennom sin langvarige paradegren
polarforskning, gjøre en innsats og bidra til verdenssamfunnet
når det gjelder å forstå og å håndtere framtidens miljø- og
klimautfordringer.
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Polarområdene var høyaktuelle på Nansens tid – store spørsmål
om Polhavets egenart og dets betydning for klimaet stod fortsatt
ubesvarte. I dag vet vi mye mer. Men viktigheten av kunnskap
har ikke blitt mindre – i polarområdene finnes mange av svarene
på hvordan klimaet vil utvikle seg og hvilken betydning det får
globalt. I tillegg var Nansens gjerning som forsker av politisk
betydning siden den styrket identiteten og selvfølelsen hos den
unge nasjonen og var viktig for nasjonsbyggingen. I dag har
polarområdene og polarforskningen fått en fornyet politisk
relevans for Norge. Denne gangen har den i tillegg en tydelig
internasjonal dimensjon. Behovet for å videreføre Nansens virke
er i høyeste grad til stede. Hvis han hadde levd i dag, ville han hatt
nok av arbeidsoppgaver.
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MÅLING AV REFLEKSJONSFLATER I ARKTIS

I polarområdene er satellitter et egnet
hjelpemiddel for å overvåke store,
fjerntliggende områder som en ellers ikke
kan få informasjon fra. Det finnes i dag
satellittsensorer som kan gi oss daglig,
global informasjon om snø- og isforhold.
Radarsatellitter er ikke avhengige av
skyfrie forhold og at det er lys – de
ser gjennom skyer og kan samle data
gjennom polarnatten.
Satellittene, fra sine baner 7-800
km ute i verdensrommet, kan brukes
til å overvåke utbredelsen av havis i
Polhavet og snøforholdene på land i
Arktis. Eksempelvis kan de registrere når
snøen endrer karakter fra å være tørr til
fuktig, dvs når snøsmeltingen starter.
Satellittene kan også anvendes til å
bestemme hastigheten som isbreene
beveger seg med. Forandringer av
hastighet og utstrekning er vanligvis
et resultat av endringer i temperatur
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og nedbør. På den måten benyttes
isbreene som “klimabarometre.” Men
satellittene kan også registrere ørsmå
endringer. Det er imponerende at man
kan skille snøkrystaller som er noen få
tidels millimeter forskjellig i størrelse fra
verdensrommet. Snøkrystallene vokser
vanligvis når temperaturen øker, og derfor
kan overvåkning av krystallene bidra til
forståelsen av klimaet.
Et satellittbilde kan ses på som
et kartblad som består av et rutenett
hvor hver rute har et tall mellom null
og 256. I et optisk satellittbilde som
registrerer lysstyrke, og derfor ligner
det vi mennesker observerer, vil verdien
0 bety en helt mørk flate mens 256
angir høyeste verdi som sensoren kan
registrere. Ofte finner vi ikke de laveste
og høyeste verdiene i et satellittbilde. Da
kan man strekke ut bildet lineært slik at
alle rutene i bildet får verdier mellom 0

og 256. På den måten får man maksimal
informasjon ut av bildet. Størrelsen på
hver rute avhenger av oppløsningen til
sensorene og kan variere fra rundt en
meter til mange kilometer. For optiske
sensorer er oppløsningen typisk noen
få titalls meter. Sensorene på satellitter
registrerer flere bølgelengdeintervall
og ved å legge dem sammen kan
man beregne hvor mye sollys, eller
kor tbølget energi, som reflekteres
ved bakken. For en klimaforsker er
overflatens refleksjonsevne, eller albedo,
en nøkkelparameter for å beregne
energiutvekslingen mellom atmosfæren
og jorda. Satellittbilder gir oss mulighet til
å beregne denne energiutvekslingen på
global skala.
Noen ganger er forskerne interesserte
i hvilke karakteristiske overflatetyper
som finnes på bakken. Ulike overflater
med ulike egenskaper vil framkomme i

bildet ved at de faller innenfor bestemte
intervall av verdier i bildet. For et arktisk
landskap kan en slik kategorisering for
eksempel være snødekt tundra, åpent
vann i fjorder, havis, blåis (på isbreer),
vegetasjon, fjellområder og isbreer. I
denne sammenhengen er målinger fra felt
viktige. Hvis man har referansemålinger
fra bakken, aller helst fra samme
tidspunkt og fra de samme områdene
som satellittbildet dekker, vil presisjonen
av kategoriseringen øke. Feltmålingene
gjør at absoluttverdiene i satellittbildet
Fig. 5. An example of the co-location procedure of the data, with the original RGB image (upper panel, left), and the footprint of the spectrometer co-located
within the grey-leveled,
kan korrigeres. Satellittbildet dekker down-sampled image (upper panel, right). The classi fied subset of the image (bottom panel, right) gives a fraction of 75.8%, 5.5%, 16.0% and 2.7% for snow-covered ice, thick bare ice,
thin ice and open water, respectively, with the corresponding characteristic curves (endmembers) for the four sea-ice types (in color) together wit
h the measured and calculated
et mye større område enn hva man
Det
originale
optiske satellittbildet fra drivis er
spectral re flectance factor (RF)
(bottom
panel, left).
vist i øvre, venstre felt. Panelene til høyre viser
praktisk kan måle på bakken, men
hvordan man med bildebehandling kategoriserer
punktmålingene gir en forsikring om at
ulike typer av overflater basert på deres
karakteristiske refleksjonsegenskaper. I dette
verdiene i hele satellittbildet er rimelig
tilfellet beregnet man at bildet inneholdt 75.8%
korrekte. Dette er viktig når man skal
snødekt havis, 5.5% snøfri tykk havis, 16.0%
snøfri tynn havis og 2.7% åpent vann. Nedre,
beregne energiutvekslingen mellom
venstre felt viser spektrale refleksjonsmålinger
atmosfæren og bakken.
fra bakken, tatt over de kategoriserte
overflatetypene.
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Olav Sigurd Kjesbu,
seniorforsker ved Havforskningsinstituttet
Olav Sigurd Kjesbu er fiskeribiolog og
har ledet forskningsprosjekter knyttet til
bærekraftig forvaltning av maritime ressurser
i Nordområdene. Havforskningsinstituttet,
der Kjesbu er forsker, vokste frem av en
bergensk kultur hvor vitenskap fortrinnsvis
skulle være nyttig. Nansen skrev seg inn i
denne tradisjonen da han bl.a. inkluderte
sjøkreps i sin doktorgrad.
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havet som spiskammer

N

orge har store havområder. Holdes sonen rundt
Bouvetøya i Sørishavet utenfor, har Norge råderett over
et havområde på ca. to millioner km2. Det er altså over seks
ganger så mye hav som land. En av Amerikas ledende 		
økonomer, professor John Kenneth Galbraith (1908–2006),
skal ha uttalt at “Gud er norsk”. Professor Galbraith var
neppe opptatt av selve sjøarealet, men av rikdommen i havet
(fisk) og på havbunnen (olje og gass).
Havområdene i nord er meget produktive: her møter varmt
atlantisk vann næringsrikt arktisk vann, og dette gir grobunn
for stor planktonvekst. Spesielt viktig i næringskjeden er
raudåte som er et lite planktonisk krepsdyr. I den grad
Lofoten/Vesterålen er “verdens største fødeklinikk”, skyldes
det raudåten, som oppkonsentreres i store mengder her og
gir “torskebarna” rikelig tilgang på føde. Men denne viktige
næringskjeden bygger på balanse mellom en rekke biologiske
og fysiske faktorer, deriblant også vanntemperatur, slik at 		
forholdene for fiskeyngelen ikke alltid er like gunstige. Det
finnes kritiske punkter for denne balansen, men hvor de går er
enda langt fra avklart. Men det vi vet er basert på kunnskap
bygget opp gjennom en hundreårsperiode. En inspirator i
arbeidet for å skape større forståelse av havet og livet i havet
var Fridtjof Nansen, en av våre aller mest allsidige forskere.
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nansen og bergen
Fra tidlig ungdom gikk Fridtjof Nansens interesser i retning
av friluftsliv, spesielt jakt og skiløping. Etter forprøver ved
Universitetet i Kristiania sto det likevel langt fra klart for
20-åringen hva han skulle gjøre videre, men det lå nært
å ønske seg en utdannelse og et yrke der interessen for
naturen kunne videreføres. Etter råd søkte han seg til en
selfangstskute for å drive med naturvitenskapelig observasjon
med oppdrag fra Universitetet. Det var slett ingen forsker som
mønstret på fangstskuta “Viking”, men i bagasjen hadde han
vendetermometre og et mikroskop. De spennende opplevelsene
ved Grønlands østkyst våren 1882 har utvilsomt stimulert
interessen for Arktis. Tilbake i Kristiania søkte Nansen stilling
som konservator ved Bergens Museum (nå Bergen Museum),
og i konkurranse med mindre kompetente søkere ble han ansatt
samme høst. Museets mektige preses, overlege D.C. Danielssen,
ventet seg mye av konservator Nansen.
I tillegg til rutinearbeidet i museet fikk Nansen anledning til
å jobbe med forskning, etter hvert også med en doktorgradsavhandling.1 Det hevdes i flere sammenhenger at hans avhandling
(208 sider pluss plansjer) fra 1887 med disputas i Kristiania
i 1888 var på nervesystemet hos slimål (Myxine glutinosa).
Dette er bare delvis riktig: mange arter ble studert, og slimål er
kun nevnt særskilt i en mindre del av teksten (side 152–164).
Slimål ble studert i detalj i to forstudier (1885 og 1886, ikke
omhandlet). Hovedpoenget er at Nansen gjennom sine studier
av hummer, sjøkreps og skjell satte seg inn i arter som hadde

42 arven etter nansen

næringsmessig interesse, men han fikk også innblikk i marin- og
evolusjonsbiologi gjennom studier av lansettfisk (amphioxus),
slimål, børstemakker (polychaeter) og sekkedyr (ascidier).
Nansens orientering mot næringsmessig interessante arter
plasserer ham innenfor en bergensk tradisjon. Som gammel
hansastad var Bergen en utpreget handelsby, med fiskeeksport
som betydelig inntektskilde. I mange hundre år hadde havets
ressurser skapt velstand, og dette preget ikke bare Bergens
bebyggelse, men også retningen på det akademiske liv i byen. På
1800-tallet uteksaminerte byens latinskole en rekke kandidater
som interesserte seg for naturvitenskap, og mange hadde spesiell
orientering mot marin zoologi eller andre fagområder med
tilknytning til havet. Presten Michael Sars (1805–1869) hadde
marin zoologi som hobby under sine mest produktive år. Han var
imidlertid ikke den eneste bergenser som viet seg til havfors-kning
før det åpnet seg muligheter for å gjøre slike interesser til levebrød.
Nansens sjef fra 1882, D.C. Danielssen, var lege av utdannelse,
men særdeles opptatt av havet og dets ressurser. Bergens Museums
maritime orientering var klar allerede fra 1865, da museet innviet
sin nye prestisjebygning med en stor fiskeriutstilling fokusert på
samtidens utfordringer i fiskeriene og tilhørende næringer.
Det var sterke næringsinteresser som bidro til å fremheve
betydningen av maritim virksomhet for Bergen, tre år før Nansen
kom til byen ble Selskabet for de norske Fiskeriers Fremme stiftet.
Initiativet kom til fordi det var en utbredt oppfatning at fiskerinæringen i Norge var teknisk og økonomisk tilbakeliggende. Det
var lignende argumenter som begrunnet fiskeriutstillingene og
etableringen av Norges Fiskerimuseum i Bergen (1880/82),
Nansen arbeidet bl.a. med hummer
og sjøkreps i sin doktoravhandling.
Her skisser fra studier av celler til
europeisk hummer (Homarus vulgaris).
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Norges første profesjonsbaserte museum. Byen Nansen ble preget
av som nyansatt konservator sto derfor midt oppe i en maritimt
rettet modernisering og utvikling, hvor studier av naturressursene
hadde høy prioritet.
Nansen var en forskerbegavelse, dyktig innenfor mange ulike
forskningsområder. Han var derfor hva man kan kalle en “generell
spesialist” eller multibegavelse, mens dagens forskere typisk enten
er “generalister” eller “spesialister”. Alle nålevende forskere som
vurderes av internasjonale paneler til å være “outstanding”, er
spesialister, dvs. de er dypt fascinert av et avgrenset tema innenfor
et forskningsfelt under hele sin karriere. Det faktum at Nansen
var god på flere områder og skiftet “beite” over tid, kan ses ut ifra
den tiden han levde i (1861–1930). Muligheten for en rask økning
i kunnskapsnivået på ulike fronter, delvis grunnet bedre utstyr og
fasiliteter, samt det økte fokuset på testbare hypoteser, stimulerte
Nansens intuisjon, kreativitet og konkurranseinstinkt.
I 1887 reiste Nansen til Kristiania for å ta doktorgraden, og selv
om stillingen som konservator ble holdt ledig for ham, kom Nansen
ikke tilbake til Bergens Museum. Nansens planer gikk mot nord, og
han var allerede langt inne i forberedelsene til Grønlandsferden. Av
tydelige spor etter Nansen i Bergen er hans publiserte avhandlinger
i museets skriftserie. Han tok også noen fremtidsrettete initiativer.
Etter besøk til den biologiske stasjonen i Napoli i 1886 skrev han
til Bergens nyttige Selskab (i 1887) med forslag om å etablere
en eksperimentell, biologisk stasjon. Norges første biologiske
stasjon ble etablert på Marineholmen i 1892, lagt inn under
Bergens Museum, og var opptakten til en mangfoldig marin
forskningsvirksomhet i Bergen. Nansen var trolig også medvirkende
til å spore den unge Johan Hjort vekk fra legestudiet og rekruttere
ham til havforskning. Likevel: det kan være dekning for å hevde at
Bergen satte større spor i Nansen enn Nansen satte spor i Bergen.
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fiskebestander og bestandsvariasjon
Fiskeriene har hatt langt mer vidtrekkende betydning enn å skape
velstående bergensere. For store deler av Norges befolkning
har fiske skapt grunnlag for levebrød og bosetningsmønster.
Særlig har torskebestanden i Barentshavet vært viktig; skrei.
Betegnelsen skrei kommer fra det norrøne ordet skreið, fra skrida
i betydningen å vandre; skreien (den kjønnsmodne torsken)
vandrer hvert år fra beiteområdet i Barentshavet til gyteområdet
utenfor Lofoten/Vesterålen. Det offisielle, internasjonale navnet
på bestanden er nordøstarktisk torsk. En viktig årsak til at
skreien har spilt en så stor rolle er at den er velegnet for tørking,
og nord i Norge ligger de klimatiske forhold til rette for dette.
Allerede i middelalderen fantes et stort europeisk marked for den
proteinrike og holdbare tørrfisken.
Også på den andre siden av Atlanterhavet finnes torsk.
Newfoundlandstorsken er midlertidig fredet for fiske fra 1992 etter
overfiske; et mindre direkte fiske er tillatt etter at bestanden viser
tegn på å komme seg. Bestandsnedgangen grunnet overfiske ble
forsterket av dårlige miljøforhold med kaldt vann i de intermediære
(midterste) vannmasser. En kanadisk forskningsleder hevdet i
diskusjoner noen år senere at Havforskningsinstituttet og Norge
hadde hatt “flaks” med skreien. Det var for så vidt riktig: det var
også dårlige miljøforhold i Barentshavet rundt denne tiden, spesielt
i 1987. Redningen ble den sterke 1983-årsklassen av ungfisk som
ble produsert rett før de dårlige forholdene slo til. Den “berget
situasjonen” mens økosystemet i Barentshavet var i ulage, sett ut
fra vårt perspektiv som “høstere”. Men en like viktig forklaring
er fiskeriforvaltningen: Norge har, ikke minst gjennom samarbeid
med Russland, etablert et forvaltningsregime i verdensklasse. Det

er mange årsaker til det, men én er et solid og langvarig forarbeid
over flere generasjoner. Nansen inngår i denne sterke tradisjonen.
Variasjoner i fiskebestandene er normalsituasjonen. Årsakene
til variasjonene har vært forklart på mange måter. Fra gammelt
av mente folk at havet hadde uuttømmelige fiskeressurser, og
erfaringen av at fisken uteble fra fangstplassene ble lenge forklart
med at fisken valgte andre steder. Så sent som på 1970-tallet var
det tilnærmet fritt fiske, og havforskerne var hovedsakelig biologer og ofte ansett som “fisherman’s friend, the strongest there is”.
Men variasjoner i bestandene var erkjent lenge, bl.a. Nansen og
hans samarbeidspartner Bjørn Helland-Hansen fremsatte teorier
om årsakene. Leder av “Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt” i Bergen fra 1900 til 1917, den betydelige forsker Johan
Hjort, fremsatte heftig kritikk2 av Helland-Hansen og Nansens
teorier i deres bok “The Norwegian Sea” fra 1909. Nansen sto
sannsynligvis for hoveddelen av denne teksten (mye biologi), og
var dermed målskiven. Allikevel, selv om verifiseringen sviktet en
del, var Nansen og Helland-Hansen først ute med den underliggende ideen om en klar samvariasjon mellom fysiske observasjoner (temperatur og saltholdighet) og biologisk produksjon over
et havområde. Dette inngår i dag i begrepet økologi.

overfiske og forvaltning
Ett av de mest sentrale målene innenfor all fiskeriforvaltning
er å bevare bestandens vekst- og reproduksjonspotensial for
dermed å øke sjansene for en god fremtidig rekruttering, dvs.
produksjon av nye årsklasser som man kan høste av. Selv om en
slik målformulering er av nyere dato og bygger på den kunnskap
man i dag besitter, har det helt siden havforskningens spede
start ligget et ønske om større forutsigbarhet for alle involverte i
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næringen. Grader av regulering har pågått i mer enn et århundre,
men det å etablere effektive fangstregimer har først lyktes i nyere
tid. Men før det kom så langt var flere bestander utsatt for langt
større beskatning enn de har tålt. Kollapsen av verdens største
sildebestand, norsk vårgytende (NVG-)sild, var en kraftig lokal
vekker. En grunn var at forskerne ikke forutså betydningen av det
økte fiskepresset på både ungsild og voksen sild etter innføringen
av ringnot, kraftblokk og sonar. En annen var generell lav
produktivitet i sildebestanden grunnet dårlige miljøforhold (lav
temperatur) i perioden. Staheten til Havforskningsinstituttets
forskningssjef Johannes Hamre mot å gjenåpne fisket etter
NVG-sild er sannsynligvis det mest lysende eksemplet på at
ressursforvaltning nytter som et verktøy for gjennoppbygging av
en bestand, om man er tålmodig og bruker de rette virkemidlene.
Det engelske fagspråket har to nyttige begreper for å nyansere
gjennoppbyggingsfasen: “recovery” og “rebuilding.”3 Førstnevnte
viser til at man får bestanden tilbake der den var med hensyn til
biomasse (mengde), mens sistnevnte viser til alle tidligere egenskaper i bestanden (som genetisk variasjon) er på plass igjen. Nye
modeller kan tyde på at “rebuilding” har en mye lengre tidshorisont
enn “recovery”. God rekruttering, det vil si dannelse av en ny
årsklasse fisk som gir overskuddsproduksjon vi kan høste av, og
ikke minst økt gytebiomasse, som i seg selv, i alle fall i teorien, virker
positivt på ny rekruttering igjen, er altså en selvforsterkende effekt.
Like etter andre verdenskrig begynte enkelte land å innføre
økonomiske soner, som medførte at FN ble involvert i mellomstatlige interessekonflikter. FNs tredje havrettskonferanse
(UNCLOS III, 1973–1982) resulterte i at kyststater fikk rett
til å innføre eksklusive soner på 200 nautiske mil. Etablering
av økonomiske soner gjorde det nødvendig å innføre et bedre
forvaltningsapparat. I likhet med de fleste andre kyststater deler
Norge fiskebestander med naboland. Dette krevde forsterket
kontroll over ressurser, men også gjensidige forhandlinger hvor våre
og andres andel av en felleskvote blir bestemt, herav TAC: Total
Allowable Catch (lovlig tillatt fangst). Bilaterale avtaler sørget for
at fiskefartøyer kunne ta fisk i et annet lands sone. Parallelt med
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etableringen av den økonomiske sonen i 1977, ble ressurskontrollen
effektivisert gjennom opprettelsen av “Kystvakten”.
Kvotesystemet som ble innført for norsk vårgytende sild
er trolig det første av sitt slag. Det ble utarbeidet som en
trestatsavtale mellom Island, Russland og Norge. Tilsvarende
avtaler for norsk-arktisk torsk ble også etablert, men dette
gjaldt bare trålfisket i Barentshavet. Det norske kystfisket etter
torsk var basert på sedvanerett, en “hellig ku” som det var
vanskelig å endre. Dette skjedde først etter 1989, etter den
såkalte “torskekrisen”. Men problemet begynte egentlig i 1987,
da næringsforholdene for torsken i Barentshavet var dårlige
(spesielt lite lodde). Det internasjonale råd for havforskning
(ICES) måtte i 1988 endre anbefalingen midt i året etter dårlig
vekst på fisken. Fra 1988 til 1990 ble torskekvotene redusert
med over 400 000 tonn (> 70 %). Maskevidde og minstemål
var allerede på plass, mens sorteringsrist kom først senere med
blant de tekniske reguleringene. Bestanden av kysttorsk har vist
en langvarig nedadgående trend mens derimot dagens situasjon
for nordøstarktisk torsk er “all time high”. I media blir dessverre
dette ofte blandet sammen ved at man bruker fellesbegrepet
“torsk”. Årsaken til fallet for kysttorsk er komplisert, men det er
tre aktører som fisker på ressursen: næringsfiskere, fritidsfiskere
og turistfiskere. Det er lett å skylde på de utenlandske turistene
som får ta med seg sine 15 kg filet hjem, men det erkjennes nå at
fritidsfiske er en potensielt mye viktigere faktor enn turistfiske,
men klart etter næringsfiske. Det antydes at også andre faktorer
som stor kystselbestand, oppdrett i gytefjorder og miljøforhold
kan ha hatt negativ innvirkning.
Allemannsretten sitter veldig dypt i den norske folkesjelen; vi
er alle tidligere “jegere”. Som en konsekvens har hver nordmann
lov til å selge inntil to tonn torsk (rundvekt) per år til en
maksimumsverdi på 50 000 kr. Denne form for allemannsrett er
mottatt med undring blant utenlandske forskere og forvaltere,
ettersom slike forhold gjør det vanskelig med god ressurskontroll.
Nyere genetisk forskning dokumenterer at det i realiteten er snakk
om mange bestander; satt på spissen: “hver fjord sin bestand”.
arven etter nansen 47

VPA – VIRTUELL POPULASJONSANALYSE
Samtidig med innføringen av kvotekontroll
ble også selve bestandsberegningene
gjort mer nøyaktige og pålitelige;
årene etter 1970 ble en periode
med internasjonalt oppsving for
fiskerifor valtningen i vid forstand
(selv om dette ikke forhindret at
nordsjøsilden kollapset i slutten
av 1970-årene). Framgangen var
forårsaket av 1) implementering av
eksisterende analytiske modellverktøy
(virtuell populasjonsanalyse (VPA)), 2)
bedre toktdata og 3) installering av
datamaskiner hvor regneoperasjonene
kunne gjennomføres mye raskere (på
datidens desentraliserte terminaler).
“Virtuell” henviser til hva vi ser (fangsten),
men som ikke er hele sannheten (den
totale bestanden).
VPA er en “bokføringsteknikk” hvor
antall fisk i hver aldersgruppe blir regnet
bakover i tid: antallet i begynnelsen av
året er lik antallet i slutten av året pluss
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naturlig dødelighet og fiskedødelighet.
Omfanget av naturlig dødelighet kan
antydes i perioder hvor det ikke er noe
fiske, men merk at i biologi regnes også
det å bli spist av sin fiende for en naturlig
død.
Det konseptuelt nye med VPA er
imidlertid fokuset på hver enkelt
årsklasse, eksempelvis hvor mange
individer av 1983-årsklassen som var til
stede som treåringer (1986), fireåringer
(1987)... tiåringer (1993) etc. Som nevnt,
1983-årsklassen var en “sterk” årsklasse
både for nordøstarktisk torsk og NVGsild, mens andre årsklasser beregnes
til å være “svake” eller “moderate” når
de går inn i fisket (dvs. når fisken når
minstemålet).
Begrepet “årsklassestyrke” har sitt
opphav i avhandlingen “Fluctuations in the
Great Fisheries of Northern Europe” fra
1914 (Hjort 1914), basert på studier av
den relative årlige fangsten av den sterke

1904-årsklassen som beveget seg som
en “topp” i diagrammet over tid. Dette
arbeidet har gitt forfatteren Johan Hjort
(1869–1948) tilnavnet “havforskningens
far”.
Denne analysen ble muliggjort av
alderslesing av skjell (som Hjort kan
takke andre for). I essens så oppfattet
Hjort at variasjonen i fangst mellom år
ikke nødvendigvis var forårsaket av at
bestanden hadde flyttet seg til et annet
sted, men at variasjonen kunne være
forårsaket av naturlige endringer i
bestandsstørrelse (rekrutteringssuksess).
Dette er omtalt som et såkalt
“paradigmeskifte” i fiskeribiologien.
I dag kan vi kjøre VPA-en når vi
kombinerer aldersfordeling (i dag leses
vanligvis alder fra øresteiner; “otolitter”)
med fangststatistikken. For å regne ut
bestandens totale størrelse (enten i
antall eller biomasse) må det summeres
over alle aktuelle aldersgrupper, og

modningsdata må deretter inn for å få
beregne gytebiomasse. Problemet med
VPA er at den er usikker i nåtid. Den er
imidlertid god bakover i tid; konvergerer.
Toktresultater eller andre indeksserier
(som fangst-per-enhet innsats fra
kommersielle fartøy) brukes derfor til
kalibrering (“tuning”).
Det er alltid vanskelig å fremskrive
(“predikere”) bestandsutviklingen
med hensyn til vekst og rekruttering.
Av den grunn settes “føre-var”-verdier
(se nedenfor) som skal sikre at
gytebiomassen (den reproduktive evnen)
er over et forsvarlig nivå, dvs. bestanden
fiskes i henhold til FNs prinsipp om
bærekraftighet.
Andre modeller enn VPA, basert
på statistiske prinsipper, er på
fremmarsj, men fortsatt er VPA det
sentrale modellverktøyet innenfor
fiskerirådgivningen i vår del av verden.

Det er kjent at spesielt
den gytende fisken og de
tidlige livsstadiene (egg og
larver) er følsomme overfor
temperaturendringer. Mye
forskning står altså igjen for
å være bedre forberedt til
fremtidens miljøscenarioer.
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En rekke aktører har interesser
i en god forvaltning av
fiskeressursene i Barentshavet; de
representerer store økonomiske
verdier. Modellen viser
relasjonene mellom aktørene
og deres interessebaserte
posisjon. N-R FC, sentrum i
modellen, domineres av de to
viktige aktørene i Barentshavet,
Russland og Norge. Til høyre en
oversikt over de institusjoner og
interesser som forkortelsene på
modellen henviser til.

russland og norge, og eu og norge
Fordi det er resultatene som betyr noe, har jeg valgt å vise et de
facto flytdiagram for “the TAC machine”4 som ligger til grunn
for de årlige forhandlingene mellom Russland og Norge om
fellesbestander (torsk, hyse, lodde, blåkveite og grønlandssel, og
eventuelt bytting av kvoter som NVG-sild mot mer lodde). Dette
systemet for ressursforvaltning har vist seg suksessfullt,
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ved å redusere ulovlig fiske (utveksling av fangststatistikk
og observatører), innføre fornuftige tekniske reguleringer,
opprettholde god langsiktig avkastning av bestandene, og
planlegge forskningssamarbeid. Som ellers i ressursforvaltningen,
holdes forskning og rådgivning som et prinsipp adskilt
fra første forvaltningsledd, i vårt tilfelle representert med
Fiskeridirektoratet, og øvrig ressurskontroll (Kystvakten).

I Norge har fiskesalgslagene en veldefinert funksjon
innenfor ressurskontrollen; det legges altså opp til stor
grad av “involvering av interesseparter” (stakeholders
involvement). På russisk side er dette bildet mindre kooperativt
(les: mer komplisert); mange fiskeselskaper (“enterprises
& manufacturers”) rapporterer til to ulike nivåer i
forvaltningsleddet. Forskningsinstitusjonene PINRO i Murmansk
og Havforskningsinstituttet er i tett dialog og møtes fysisk i

arbeidsgrupper i ICES. Her konkluderes det etter en intern
kvalitetssikringsprosess med et spesifikt råd på hvor stor kvoten
bør være for neste år for den aktuelle bestanden, gitt et sett med
forutsetninger inkl. internasjonale konvensjoner (overordnede
styringssignaler).
TAC-anbefalingen går så til Den blandete norsk-russiske
fiskerikommisjon (N-R FC, 1975–), som endelig fastsetter årlige
kvoter til Russland og Norge, og avsetter en kvoteandel til parter
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uten sonetilhørighet i området (EU, Island, Færøyene og Grønland).
Som det fremgår av figuren, er N-R FC en “smeltedigel” med høy
andel involvering fra ulike interesseparter. Kvoterådet fra ICES
blir nå i stor grad tatt ad notam i disse forhandlingene. Som andre
tilsvarende fora, bestemmer Fiskerikommisjonen (N-R FC ) med
forvaltningsregler, som definerer bl.a. hvor mye kvoten maksimalt
kan endre seg mellom år, minimum fiskedødelighet, eller hvilke
tiltak som må iverksettes hvis gytebestanden skulle falle under et
gitt nivå. På mange måter er dette politisk-betonte avgjørelser, men
forvalterne er avhengige av forskernes regneferdigheter. I praksis
er derfor kvotene et resultat av en tett dialog mellom forvaltere,
forskere og ICES.
I figuren viser de stiplede linjene til dataflyten vedrørende
fangststatistikken. Som en ser er det veldefinerte veier som
gjør at forskerne til slutt mottar disse dataene til sine analyser.
Lenger sør, dvs. i EU-farvann, er det imidlertid et betydelig og
lovlig utkast av undermåls fisk som gjør at det må være egne
observatører om bord for å beregne graden av utkast. Utkast
pluss fangst blir deretter vurdert samlet. I Barentshavet er det
et utkastforbud, mens EU-fiskerne er implisitt pålagt å kaste
fisk under minstemålet, eller alle arter som man ikke har kvote
på (eksempelvis i tunge-/rødspettefisket fås torsk og sjøkreps
som kastes over ripa). EU jobber nå med å redusere utkastet.
Særlig i sørlige Nordsjøen eksisterer mye sedvanerett som
kompliserer forvaltningen ytterligere. Der er heller ikke salgslag;
fisken selges gjennom auksjoner. Norge møter EU i bilaterale
forhandlinger, “Northern agreements”, eller i Den nordøstatlantiske fiskerikommisjon (NEAFC) for fiskebestander som
vandrer vidt, inklusivt i internasjonale farvann (som NVG-sild).

54 arven etter nansen

fremtiden er nær
Forskning på rekruttering er uhyre komplisert fordi svært mange
faktorer spiller inn. Det såkalte “rekrutteringsproblemet” er
fortsatt ikke løst, selv om man i dag vet mye mer. Studier av
mange fiskeslag viser oftest en positiv sammenheng mellom
gytebiomasse og rekruttering, se kvadrant 1 i vedlagte
“Paulik diagram”. Sammenhengen for marine arter som
torsk, er svak; punktene “hopper rundt”. De underliggende
prosessene har derfor stått i fokus. Spørsmålene blir da: hva
skjer under eggproduksjonen (kvadrant 2)?, hva skjer under
larveproduksjonen (kvadrant 3)?, og hva skjer under den
endelige dannelsen av “rekrutter” (kvadrant 4)? Dødeligheten
underveis fra kvadrant 1 til 4 er formidabel: ”one in a million”.
Artens overlevelse forutsetter store “barnekull”, torsk gyter fra
0,5 til 15 millioner egg hver sesong avhengig av dens størrelse.
Havforskningsinstituttet skiller seg ut fra de fleste andre
internasjonale fagmiljøer ved at felt- og eksperimentelle studier
kombineres og at flere faggrupper/programmer jobber sammen,
noe som har bidratt til at forskningen innenfor temaet vurderes
å være i toppklasse.
For den videre utvikling av kunnskap har samarbeid med
andre land vært viktig, ikke minst i form av sammenlignende
studier av bestander av samme art i andre farvann. Også
på det idémessige området er samarbeid viktig, og i
Havforskningsinstituttet ble mange tidlig inspirert av russiske
arbeider fra 1930-tallet som sterkt betonte betydningen
av morfisken, såkalte maternale effekter. En rekke russiske
forskere er utmerkede biologer, men dette er ofte underkjent

på flere grader få for fiskeressursene? Hvordan vil det gå med
nordsjøtorsken som allerede er nær maksimal temperatur under
gytingen? Med andre ord, en ny ramme omkranser nå Paulikdiagrammet: klimaforandringer. Så langt har denne forskningen
på fiskebestandene i stor grad fokusert på geografisk fordeling,
dvs. det faktum at bestandene flytter seg nordover når havet
blir varmere, samt næringsnett. Det er nå tid til i større grad
å se på “metabolsk økologi” (fysiologiske effekter). Det er
kjent at spesielt den gytende fisken og de tidlige livsstadiene
(egg og larver) er følsomme overfor temperaturendringer. Mye
forskning står altså igjen for å være bedre forberedt til fremtidens
miljøscenarioer.

pga. manglende publisering i den engelsk-språklige
forskningslitteraturen, “the web of science”. Den interesserte
leser vil finne flere oppsummeringer av resultatene som er
oppnådd. Internasjonale arbeidsgrupper er nå i gang med å
implementere resultatene i den praktiske forvaltningen, bl.a. at
det er viktig å opprettholde en “variert gytebestand” med
hensyn til fiskestørrelse og alder.
I dag er bekymringene i stor grad rettet mot klimaeffekter.
Hvis de forventede klimaendringene forårsaker irreversible,
negative prosesser i økosystemene, slik modeller fra FNs
klimapanel (IPCC) peker mot, vil især nordområdene bli
påvirket. Hvilke følger vil en temperaturøkning i Barentshavet
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Cecilie Mauritzen,
seniorforsker ved Meterologisk institutt
Cecilie Mauritzen er oseanograf med
storskala havsirkulasjon og klimautvikling
som spesialfelt. Dette gir henne en rekke
referansepunkter til Nansens forskning:
studier av havstrømmer med fokus på
bl.a. hastighet, avdrift, temperaturer
og saltinnhold. Koblingen mellom
oseanografiske data og analyser av
klima og klimautvikling gjør at Nansens
tekster er inspirerende lesning.

56 arven etter nansen

vitenskapen om havet

O

seanografi er studiet av verdens hav og store sjøer, og det dekker
mange fagområder, fra platetektonikk, via marine økosystemer
til havstrømmer. Man utdanner seg innen ett av disse fagfeltene, f.eks.
kjemisk oseanografi eller biologisk oseanografi. I Norge er gjerne ordet
“oseanografi” forbundet med fysisk oseanografi, og det er særlig innenfor
denne delen av oseanografien at Fridjof Nansen har satt spor etter seg.1
Innen fysisk oseanografi studerer man fysikken i havet: hvordan
og hvorfor havet beveger seg i bølger og strømmer. Sjøfarere har
kjent til de store havstrømmene og benyttet seg av dem i årtusener.
Etter hvert som det ble konstruert måleinstrumenter og gjort
systematiske observasjoner, utviklet oseanografien seg til et fag. I dag
studerer man havet direkte ved å analysere observasjonene, og man
simulerer havet i store laboratorietanker eller i numeriske modeller
(à la værvarslingsmodeller). Man utvikler idealiserte (forenklede)
modeller for å få fram de viktigste mekanismene.
Den viktigste forskjellen mellom fysisk oseanografi og studier av
mindre innsjøer er den store horisontale utbredelsen: man må som
regel ta hensyn til jordas rotasjon i fysisk oseanografi, noe som gjør
bevegelsesligningene litt mer kompliserte. Man bruker teknikker fra
meteorologi, kjemi, fysikk, matematikk, numerikk og statistikk.
Da Nansen dro ut med Fram i 1893, var havforskningen i
sin spede begynnelse – det hadde egentlig bare vært to moderne
dyphavsekspedisjoner inntil da: Challenger-ekspedisjonen i 18721876 og den norske Nordhavsekspedisjonen i 1876-1878.2 Men
begge disse ekspedisjoner hadde zoologi og biologi som hovedfokus,
og det var Framferden som brakte studiet av havets fysikk opp på et
tidsmessig nivå.3
Nansen plasserte en trefotet innretning, en såkalt
tripod, på isen over hullet der de senket ned
vannmålerutstyret. Dette utstyret benyttes fortsatt
under oseanografiske undersøkelser fra isdekke.
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nansen, oseanografisk pioner
Da Nansen planla Framferden, la han avgjørende vekt på at det
handlet om en vitenskapelig ekspedisjon som skulle undersøke
polhavet. Opplegget var radikalt, ikke minst fordi det baserte
seg på en havstrøm som ingen med sikkerhet kunne si at fantes:
fra et utgangspunkt langt mot nordøst i Russland skulle de
la skipet fryse fast i isen og la det drive tvers over polhavet.
Galmannsverk var folkemeningen, og de fleste “eksperter”
dømte prosjektet nord og ned. Teorien om en arktisk havstrøm
var basert på at drivgods fra Sibir var funnet ved Grønlands
østkyst, og takket være sin velutviklede evne til å overbevise
og skape begeistring klarte Nansen å finansiere sin dristige
plan. Det var et stort løft. Skipet Fram var ett av sin tids mest
kostbare laboratorier, tunglastet med teknisk utstyr og proviant
for 14 mann i opptil fem år.
En av de viktigste innvendinger mot ekspedisjonen var
at polhavet ble ansett som grunt, og også Nansen var åpen
for at ekspedisjonen kunne støte på nytt og ukjent land
underveis. Det ble lagt opp til et bredt spekter av undersøkelser
underveis, og mange ulike fagområder var representert blant
ekspedisjonens deltakere. Nansens var selv utdannet i marin
zoologi, og undersøkelser av livet i havet inngikk naturligvis i
forskningsplanene. Men tyngden lå likevel på andre fag, ikke
minst meteorologi. Nansen endret selv sitt faglige fokus – han
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ble i praksis fysisk oseanograf i løpet av ferden.4
Den mest sensasjonelle oppdagelse under Framferden var at
Polhavet langt fra var grunt, men snarere et dypt hav på flere
tusen meter. I løpet av de tre årene ferden tok fra Sibir til stredet
mellom Øst-Grønland og Spitsbergen, ble det foretatt en lang
rekke daglige observasjoner og målinger, bl.a. av havtemperatur
og saltholdighet på ulike dyp. Disse dataene analyserte Nansen
i bind tre av det vitenskapelige seksbindsverket som ble
utgitt i perioden 1900-1908. Med utgangspunkt i forskjeller
i temperatur og saltholdighet i dyphavet resonnerte han seg
fram til hvor det måtte gå undersjøiske rygger. Han forsto
at disse måtte være barrierer for dyphavssirkulasjonen,
og at de dermed bidro til å opprettholde temperatur- og
saltholdighetsforskjellene i dyphavet. På denne måten forsto
han at det måtte gå en rygg eller terskel mellom Spitsbergen og
Grønland – antakelig det som vi kaller Framstredet i dag – fordi
dypvannet i Polhavet var varmere og saltere enn dypvannet i
Norskehavet.5
Nansen hadde en bemerkelsesverdig intuisjon for de
dynamiske grunnprinsipper som styrer havets sirkulasjon.
Da den betydelige norske meteorologen Vilhelm Bjerknes
utviklet nye metoder for analyser av atmosfæren, var Nansen
rask til å anvende disse for sine studier av havet: han utviklet
analyseverktøy for å dedusere sirkulasjon basert på temperatur
og salinitetsmålinger, og han innså at koordinerte tokt med
Det var nærmest et sjokk for Nansen at det 2000 meter lange tauet
som han hadde tatt med til måling av dybder på Framferden raskt
viste seg å være for kort. Det ble derfor gjort et stort arbeid med å
splitte og skjøte stålwire. Men dette var langt fra tilfredsstillende, for
ved målinger i dyp på 3000-4000 meter ble loddene man benyttet ikke
tilstrekkelig tunge til å gi god nøyaktighet.
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mange skip var en absolutt fordel ved studier av storskala
sirkulasjon, men da måtte instrumentkalibreringen være av
topp kvalitet.

å observere havet
Ett av de viktige resultatene av Framferden var at instrumentene
som ble benyttet i forhold til målinger av temperaturer og
saltholdighet, ikke holdt mål, og Nansen innså før de fleste
at man måtte stille store krav til presisjon i målingene.6 Han
kommenterte siden:
“Erfaringen har lært meg den samme lekse som den har
lært så mange andre: nu, når det er for sent, ser jeg at det
kunde ha vært gjort så meget bedre, instrumenter og metoder
kunde lett bli i høi grad forbedret. Jeg har lært at fremtidige
undersøkelser i fysisk oseanografi vil være av liten eller
ingen verdi, hvis de ikke gjøres med en langt større grad av
nøiaktighet enn tilfellet har vært hittil. Hvis jeg kunde gjenta
vårt arbeide skulde jeg ved hjelp av forbedrede vannhentere,
og termometere som jeg selv har konstruert etter min
tilbakekomst være i stand til å bestemme temperaturen i
en hvilken som helst dybde med en absolutt nøiaktighet av
1/100 ºC, og den spesifikke vekt kunde lett bli bestemt med
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en nøiaktighet av 0,00001 og på meget kortere tid enn vi
anvendte på våre observasjoner. Jeg skulde også nu kunne
måle temmelig nøiaktig, ved hjelp av en riktig konstruert
strømmåler, strømmens hastighet og retning på forskjellige
dybder”.6
Dette kunne ikke den handlekraftige Nansen slå seg til ro med,
og han brukte mye tid og krefter på forbedring og nyutvikling
av instrumenter. Nansen la også stor innsats i å få etablert
internasjonale avtaler for kalibrering, ikke minst gjennom Det
Internasjonale Råd for Havforskning (ICES). Initiativtaker til
opprettelsen av rådet var den svenske kjemiprofessoren Otto
Pettersson. I 1898 tok han kontakt med den da meget berømte
Nansen, som også ivret for en internasjonalt koordinert satsing
innenfor havforskning. ICES ble stiftet i 1902 med hovedsete
i København, etter at Nansens forslag Kristiania (Oslo) ble
nedstemt. Til gjengjeld fikk Nansen ICES til å opprette et
oseanografisk laboratorium. Det Internationale CentralLaboratorium ble opprettet i Oslo i 1902, med Nansen som
leder og V. W. Ekman og A. Cox som assistenter.
Ved laboratoriet sto metoder, instrumenter og presisjon
i høysetet. Dynamiske variable ble bestemt, for eksempel i
forhold til havvannets kompressibilitet og gassers oppløselighet
ved forskjellig temperatur og saltinnhold. Metoder for
temperaturtagning og oppbevaring av vannprøver ble nøye
analysert, instrumenter ble forbedret og nye ble oppfunnet.

Instrumenter til havforskning
fotografert på benken i tårnværelset hjemme på Polhøgda.
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havet og klima
Nansen jobbet mye i dette laboratoriet. Ved stadig å fremheve
nødvendigheten av kvalitet, presisjon og standarder for
måleutstyr hadde han en grunnleggende innflytelse på
oseanografiens videre utvikling.
I tråd med dette fikk han innrettet et “mekanisk verksted”
i kjelleren på sitt hjem Polhøgda. Ved kyndige medhjelpere
fikk han her utfoldet sitt ingeniørtalent. Målet var hele tiden
å skape instrumenter som tilfredsstilte krav om praktisk og
vitenskapelig funksjonalitet, og oftest tok han utgangspunkt i
eksisterende løsninger som ble forbedret og tilpasset erfaringer
som han gjorde fra Framferden og fremover. Han søkte etter
gode saltholdighetsmålere og termometre, og i forhold til det
siste var isolering avgjørende ettersom temperaturene i de ulike
vannlag varierte. De små variasjonene i temperatur som sirlig
ble innført i protokollene på Fram, viste med klartekst behovet
for pinlig nøyaktige instrumenter. Nødvendigheten av å finne
fram til standarder for måleutstyret var derfor en prioritert
sak for Nansen. Det mest kjente instrument som bærer hans
navn, er Nansen-vannhenteren, som ble etablert som standard
etter initiativ fra Nansen og var i allmenn bruk til langt ut på
1980-tallet (modifisert av Niskin i 1966), da den elektroniske
Conductivity-Temperature-Depth (CTD) måleren tok over.
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Nansen-vannhenteren er det mest kjente av de
oseanografiske instrumenter og hjelpemidler som
var resultat av Nansens utrettelige innsats for å
høyne nivået på målinger og undersøkelser. Han
tok utgangspunkt i andre tidligere løsninger, og
ved hjelp av dyktige samarbeidspartnere ledet han
i utviklingen. Nansen-vannhenteren er blitt brukt
helt opp til vår tid. Bildet viser en US Coast Guard
sjømann som holder en Nansen flaske.

Havets store varmekapasitet – evnen til å holde på varme lenge
– gjør havet til en stabilisator i jordas klimasystem. Det ville
vært mye større svingninger mellom varme og kalde perioder
hvis ikke havet dempet variasjonene. Det ville også vært mye
større kontraster mellom nord og sør hvis ikke havet hadde
bidratt til å transportere varme fra ekvator mot polområdene. I
Nordatlanteren er det Golfstrømmen og fortsettelsen av denne
– den Nordatlantiske Drift og den Norske Atlanterhavsstrøm
– som står for varmetransporten. Men denne sirkulasjonen
omspenner alle verdenshavene, og inkluderer en returstrøm i
dypet av kaldt, tungt vann. De varme overflatestrømmene gir
unormalt høy temperatur i havoverflaten sammenlignet med andre
steder på samme breddegrad. Varmen som dermed avgis fra hav
til atmosfære bidrar til å øke gjennomsnittstemperaturen i de
nærliggende landområdene, f.eks. i Norge.
Når jordas klima er i endring, så er også havet i endring.
Det varmes opp eller kjøles av, det tar opp veksthusgasser eller
slipper dem tilbake i atmosfæren osv. Havet kan også bidra aktivt
til å endre klima. Minst 2/3 av energien som skal til for å drive
atmosfærens sirkulasjon, kommer dit via havet (som langbølget,
latent og følbar varme). Derfor er det slik at hvis havets
varmeinnhold endrer seg, så endrer atmosfæren seg. For eksempel
vil et varmere hav (slik fremtidsscenariene indikerer) føre til at
stormbanene flytter seg flere grader mot polene.

Havoverflaten målt med satellitt. Bildet er fra september
2010. Det hvite er isutbredelsen (som alltid er minst
i september og størst i mars.) Fargene representerer
overflatetemperaturen. Det varme Atlanterhavsvannet
kjennetegnes ved høye temperaturer, dvs. gule og orange
farger. Dette vannet strømmer inn i Norskehavet øst og
vest av Færøyene.
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Faktisk så Nansen tydelig en slik sammenheng – mellom
variasjoner i overflatetemperatur i Norskehavet og variasjoner
i Norges klima – allerede på begynnelsen av det 20. århundre,
og var meget bestemt på at her måtte det ligge en kilde til
forutsigbarhet på flere år.
Man skulle tro at en så viktig del av jordas energibalanse
som havstrømmene og havets varmeinnhold ville være godt
kjent i 2011, men slik er det dessverre ikke. Hvordan kan
vi få ned usikkerheten i disse estimatene? Da er vi tilbake
til Nansens gamle problemstilling – instrumentenes kvalitet.
Temperaturendringene i havet fra år til år er små, akkurat som
temperaturnyansene var mellom de forskjellige vannmassene som
Nansen brukte for å analysere sirkulasjon på dyphavet i Arktis.
I dag er vårt problem ikke bare instrumentkvalitet, men også å
måle mange nok steder hele tiden. For tiden kommer ikke tilbake;
det vi ikke målte på 80-tallet, på 90-tallet, på 2000-tallet er borte
for alltid.

fram til sirkulasjonsmønsteret. Et klassisk eksempel er dette
temperatursnittet fra Erika Dan-ekspedisjonen i 1962, tatt på
59ºN, der den global-meridional-verikale sirkulasjon kan sees
tydelig.

nye instrumenter
Vi vet fremdeles ikke presist hvor alle havstrømmene går,
og fremdeles brukes ofte de samme metodene som Nansen
brukte: å analysere små forskjeller i temperatur, saltholdighet,
oksygeninnhold, næringssalter osv. for å resonnere seg
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Temperatursnitt fra 59°N ved
forskningsskipet Erika Dan i 1962.
Dette snittet ligger i Nordatlanteren
rett syd for Grønland-Skottland
Ryggen, og viser det varme (rosa)
atlanterhavsvannet på vei norover
mot Norskehavet, og den kalde
(mørkeblå) returstrømmen i dypet.

På grunn av at jorda roterer kan man utlede mye om havets
sirkulasjon basert på tetthetsfeltet, eller kombinasjonen av
temperatur og saltholdighet. Men for å måle hastighet direkte bruker
man hastighetsmålere. Disse plasserer man gjerne der man kan
anta at strømmene er smale og konsentrerte, f.eks. over skrånende
topografi, slik at man kan overvåke strømmen med relativt få
instrumenter.
Det er bare noen få steder i verdenshavene man har
målt strømmene over lengre tid. Et par av disse stedene er
i Norskehavet nemlig ved Svinøysnittet utenfor Stadt, og
i Framstredet. Begge disse måleseriene er godt over ti. Og
begge viser at mye av variabiliteten i havsirkulasjon er styrt av
variabilitet i vinden. Siden Nansens dager har oseanografer vært
svært opptatt av å kartlegge hva som driver havstrømmene,
noe som er uhyre komplisert i og med at havet er så tett knyttet
sammen med luft og is (da blir det lett en “høne og egg”problematikk). Men generelt kan man si at basistilstanden – det
at det alltid strømmer varmt vann mot polområdene – styres
av den store kontrasten i innstråling av sol mellom ekvator
og polene, mens variabiliteten på uke-til-årsskala styres av
vindfeltene. Variabiliteten på 5 til 10-årsskala kjenner vi mye
mindre til, men den styres sannsynligvis av en kombinasjon av
de to.
I de siste årene har vi vært vitne til en liten revolusjon når det
gjelder å overvåke havet. Havoverflaten er grei å overvåke med
satellitter, men elektromagnetiske bølger trenger ikke ned i havet
ARGO-flåte i overflaten
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og derfor trenger vi andre “øyne” der nede. Hvis disse “øynene”
kun skulle være med på forskningsskip, så var det lite vi fikk
overvåket hvert år. Men med moderne bøyer som dykker ned i
havet mens målinger tas kontinuerlig, og som deretter returnerer
til overflaten for å overføre dataene til land via satellitt, tikker det
nå inn data fra alle verdenshav. Bærebjelken er ARGO-systemet.
Disse bøyene dykker til ca. 2000 meter, stiger opp til ca. 1200
meter, driver der et par uker og stiger så opp til overflaten for
å laste ned dataene. Til enhver tid finnes det ca. 3000 av disse i
verdenshavene, som følge av en gigantisk internasjonal dugnad
(se www.argo.net). Siden 2001 har vi fått inn over 5000 vertikale
profiler fra slike bøyer i Norskehavet.
ARGO-bøyene fungerer ikke godt i nærheten av sjøis, så
der har man funnet på andre løsninger. Å bruke seler som
“vitenskapelige assistenter” har vist seg å være vellykket. Utstyrt
med CTD-sensorer dykker selene så langt ned som til 1000 meter
og svømmer enormt lange distanser for å finne næring og for å
formere seg. Hver gang de kommer opp i overflaten, oversendes
dataene via satellitt til mottakere på land. I det Internasjonale
Polaråret 2007-2008 klarte 20 seler å overvåke absolutt hele
Norskehavet, og gav oss over 7000 vertikale profiler. Selene
merker ikke noe til de små instrumentene, som faller av etter ca.
et år.
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Moderne forskerassistent: Klapmyss (hooded
seal) med CTD- satellittsender påmontert.
Nansen skrev mye om disse dyrene i boken sin
“Blant sel og bjørn – Min første ishavs-ferd”.

Nansen var tidlig overbevist om at drivisen var en god
plattform å drive havforskning fra, og han foreslo flere måter
å forbedre instrumentene på slik at de lett kunne brukes
fra sleder.7 Vår hypermoderne variant er en bøye som sitter
forankret i havisen, med en antenne i direkte kommunikasjon
med land via satellitt, og med en 800 meter wire hengende
under isen der et instrument beveger seg opp og ned og måler
temperatur, saltholdighet og trykk kontinuerlig. Hver gang
instrumentet kommer opp mot overflaten, overføres dataene.
Siden 2004 har vi fått inn over 20 000 vertikale profiler fra
slike bøyer i Arktis.
Alle disse plattformene har det til felles at vi ikke kan
bestemme hvor de skal måle. Og av og til vil vi gjerne overvåke
et spesielt område, f.eks. en havstrøm eller et havbasseng. Til
det formål er glidere utviklet. Disse dykker også ned i dypet,
men styrer mot et oppgitt punkt. Hvis glideren ikke kommer
opp akkurat på det oppgitte punktet, så har det drevet av
pga. strømmen, og ved å måle avviket kan man beregne hvor
kraftig denne strømmen er. Samtidig måler glideren også
temperatur, saltholdighet og trykk, og all denne informasjonen
sendes tilbake til land via satellitt hver gang glideren er på
havoverflaten. I løpet av IPY har slike glidere overvåket den
Norske Atlanterhavsstrømmen på Svinøysnittet, i Framstredet
og i det kanadiske arkipelago (se mer informasjon under).
Å kunne sitte ved pulten sin og overvåke verdenshavene
ville selvsagt virket utenkelig på Nansen, og antakelig på de
Hypermoderne isplattform (Ice-Tethered Profiler):
profilerende CTD som måler temperatur og saliditet
ned til flere hundre meters dyp og sender dataene
tilbake til land via satellitt.
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fleste oseanografer som har kommet etter ham. Men i dag har
vi denne muligheten. Det er viktig at vi ikke skusler den bort,
men finner måter å samarbeide internasjonalt slik at ingen tiår
passerer uten at vi får inn masse gode data fra alle verdenshav.

nansen og dagens utfordringer
I dag finnes det et overveldende vitenskapelig belegg for å si at
menneskene er i ferd med å endre klimaet på jorda på en destruktiv
måte. Samtidig råder det en nærmest total handlingslammelse
når det gjelder å løse problemet. Det er ikke vanskelig å tenke seg
hva Nansen ville gjort i en slik situasjon. Helland-Hansen beskrev
Nansen som et renessanse-menneske, og sa (med litt hjelp av
Georgio Vasari) om Nansen at “så stort og allsidig var hans talent
at hvor han enn rettet sine interesser i vanskelige ting så lyktes han
med tilsynelatende letthet.”8
Nansen ville tatt ledelse. Han ville vist vei. Han ville begeistret
vist oss framtiden, og han ville brukt sine diplomatiske evner
til å oppnå handling. Slik han gjorde i sin tid, med den tids
problemer. Han var en statsmann av de sjeldne, med respekt for
både politikk og vitenskap. Nå, mer enn noensinne, trenger vi en
Nansen.
1

2
3
4
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Etter Helland-Hansens minnetale over
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Nansen 1907:586
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Helland-Hansen 1930, s. 84

GLIDER
Glidere er ubemannede, navigerbare
undersjøiske instrumenter som “seiler”
på skrått nedover i havet til de kommer til
et gitt dyp, og så snur de nesen oppover
og seiler videre i samme retning til de
kommer til overflaten. Et typisk dykk
går ned til 1000 m, tar ca. åtte timer,
hastigheten er ca. 25 cm/s, og den
horisontale forflytningen er ca. 7 km. Fordi
den bruker lite energi, kan den måle i
mange måneder før man må bytte batteri.
Selv i de hardeste vinterstormer kan
glideren fortsette å operere, når vanlige
forskningsskip ville ligget passive og
ventet på bedre vær.
Hver gang glideren er i havoverflaten,
“snakker” den med forskerne på land
via en satellitt-telefon. Data overføres
fra glideren til land, og glideren mottar
beskjed om i hvilken retning den skal gå
når den begynner å dykke igjen.
På glideren er det montert mange
sensorer. De viktigste er trykksensor
(så den vet hvor i dypet den er),

temperatursensor og konduktivitetssensor
(som vi beregner saltholdighet fra). Man
kan også montere andre sensorer, f.eks.
for oksygen, klorofyll og optikk.
Man bruker gjerne glider-dataene til
å beregne strømhastigheter. Man finner
gjennomsnittshastigheten (U) for dykket
ved å se på avviket mellom dit man gav
glideren beskjed om å seile, og dit den
faktisk kom opp til overflaten igjen. Hvis
den ikke kommer opp der den skulle, så
er det fordi det er en strøm i vannet som
gir glideren en avdrift.
Og det er nettopp å måle styrken
på havstrømmer som er det ideelle å
bruke glidere til. Ikke de aller sterkeste
strømmene (de som er over en meter
per sekund, så som kjernen av
Golfstrømmen), men de litt svakere,
bredere strømmene. Man programmerer
dem til å gå i én retning, på kryss av
strømmen, inntil glideren kommer til
den andre siden, noe som gjerne tar
3-4 uker. Så programmerer man den

til å gå motsatt vei og krysse enda en
gang. På denne måten fortsetter man
og kan bygge opp en lang tidsserie av
målinger av strømmen. For havstrømmer
er ikke konstante, de varierer både på
kort og lang tid, og bare ved å overvåke
lenge kan man tilegne seg kunnskap om
havstrømmens karakter og variabilitet.
Vi er for eksempel interessert i å
vite om varmetransporten i havet, fra
Atlanteren til Arktis, endrer seg på grunn
av klimaendringene. Men for å kunne
svare på det, må man vite hvordan denne
strømmen endrer seg gjennom året og fra
år til år. Klimaendringene er gjerne veldig
små signaler begravd i store sesong- og
mellom-årlige svingninger. Slike små
signaler kan man bare finne ved å måle
ofte og lenge.
Den varme Atlanterhavsstrømmen
utenfor Norskekysten er typisk 5001000 m dyp og et par hundre kilometer
bred (litt avhengig av hvor man måler).
For å beregne volumtransporten og
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Volumtransport [x10.6 m3/s] i den norske Atlanterhavsstrøm
ved Svinøy, for vann med saltholdighet høyere enn 35, plottet
som funksjon av temperaturen, for 9 repetisjoner våren 2009.
Som man ser er strømmen dominert av to temperaturmoduser
– en rundt 7.5 °C (dette er det varme vannet fra Atlanterhavet) og en rundt -0.5 °C (dette er det kalde dypvannet).

varmetransporten holder det ikke å vite
vertikalgjennomsnittet av hastigheten.
Man må også finne ut hvordan
hastigheten varierer nedover i dypet,
for hvis man vil vite hvor mye varme
eller f.eks. oksygen som transporteres i
strømmen, så må man vite hvor i dypet
strømmen er sterk og hvor den er svak.
Dette er det mulig å finne ut av, fordi
vertikalgradienten av hastigheten avhenger
av tetthetsforskjellene (kombinasjonen av
temperatur og saltholdighetsgradientene) i
havet. Dette gjelder kun virkelig storskala
havsirkulasjon, dvs. så stor skala at jordas
rotasjon merkes, der vi sier at havet
er i geostrofisk balanse. Vi kan derfor
bruke gliderens temperatur, konduktivitet
og trykkmålinger, i kombinasjon med
posisjonene ved overflaten, til å beregne

Gliderbaner krysser den norske
kontinentalskråningen våren
2009.

hastigheten som funksjon av dypet.
Distansen mellom start og slutt
for dykket er ds = (dx2 + dy2)1/2, der
dx = R cos θ dφ og dy = R dθ , R
er jordas radius, θ er breddegraden
og φ er lengdegraden. Koordinaten
horisontalt langs dykket er s = ∫ ds.
Vertikalgjennomsnittet av den geostrofiske
hastigheten på tvers av dykk-retningen blir
satt lik vertikalgjennomsnittet av dykket
(U). Hastigheten som funksjon av dypet
blir da:

der h er dypden og H er maksimum
dykke-dyp, mens ρ er tettheten, ρ0 en
referanse (gjennomsnitts-) tetthet, f er
Coriolis-parameteren, og g er tyngdens
akselerasjon ved havets overflate.
Transporten av varmt atlantisk vann
i den Norske Atlanterhavsstrømmen
beregnes da ved å integrere horisontalt
over hele snittet og vertikalt over den
delen av vannkolonnen der saltholdigheten
er større enn et gitt nivå. For eksempel
brukes ofte 35 promille, som er den
klassiske definisjonen Helland-Hansen
og Nansen brukte i 1909.

	
  

Glider i vannet før dykking.
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Professor John Grue,
avdeling for mekanikk, Matematisk institutt,
Universitetet i Oslo
John Grue er matematiker og
hydrodynamiker og driver forskning på bl.a.
indre bølger. Nansen observerte og beskrev
fenomenet som kalles ”dødvann” (skip
som mister fremdriften), og forklarte at det
skyldtes undervannsbølger. Ved nøyaktige
og systematiske temperaturmålinger ble
Nansen også den første til å konstatere
store ”svingninger” dypere i havet, lange
undervannsbølger i naturen.
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havets indre bølger

M

an forbinder oftest havbølger med bølger man kan se,
men det ﬁnnes bølger også nede i havet. Ved første
øyekast synes ikke disse bølgene på havoverﬂaten. Indre
bølger – eller undervannsbølger – kan bevege seg i hav som er
lagdelte. Lagdelingen oppstår ved en termoklin, et horisontalt
sjikt i havet som skiller oppvarmet og lett overﬂatevann fra
kaldere og tyngre vann i dypet. Lagdeling forekommer også i
fjorder eller langs kyster der ferskt elvevann ﬂyter over tyngre
og salt havvann.
Forskningshistorien på indre bølger i havet begynner i
Arktis, med Nansens beskrivelse av dødvann.1 2 3 På Polhavet
ble Nansen også den første til å observere havgående indre
bølger; det kan ha vært indre frie bølger eller det indre
tidevannet. 4 Indre bølger betegner ulike fenomen som
“dødvann”, indre tidevann, storskala havsirkulasjon og
sterke pulsformede, havgående undervannsbølger. Tilsvarende
fenomen ﬁnnes også i atmosfæren, men teorier for slik
bevegelse kom først senere, med ﬂyindustriens utvikling.
Fram til ca. 1960 dreide forskningen seg hovedsakelig om det
indre tidevannet, men noen teorier og laboratoriemålinger
for indre pulsbølger var beskrevet allerede midt på 50-tallet.
Enda tidligere, fra 1950, ﬁnnes den første beskrivelsen av
overﬂatesignatur av indre bølger i havet. I 1965 kom de første
vitenskapelige observasjonene av de store havgående indre
pulsbølgene, solitonene.
Fram i området der
Nansen for første gang
forklarte fenomenet
dødvann.
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nansens beskrivelser
Forskeren og oseanografen Fridtjof Nansen var opptatt av
årsaker til den storskala havsirkulasjonen, blant ﬂere ting.
Utforskning av havstrømmene, både de globale og i Polhavet,
var en hovedmotivasjon for Framferden i 1893-1896, men
også for en rekke av hans undersøkelser i årene som fulgte.
Datidens “måneferd” som ekspedisjonen var, bragte et vell av
nye observasjoner, beskrivelser og målinger fra det inntil da lite
utforskede Arktis.
Under polferden ble Nansen den første til å beskrive årsaken
til dødvann, internasjonalt kjent som dead water. Fenomenet
skyldes indre bølger, eller undervannsbølger, dannet av skip
i langsom fart. Om man spør forskere som arbeider i den
internasjonale oseanograﬁen eller hydrodynamikken om de
kjenner til Nansens beskrivelse av dødvann, blir svaret som oftest
nei. Men den svenske V.W. Ekmans detaljerte avhandling om
dødvann fra 1904 (jf. note 3) er velkjent. Gjennom en systematisk
dokumentasjon ga han en fullstendig vitenskapelig forklaring på
dødvann, i en avhandling publisert som en del av det komplette
vitenskapelige materialet fra Framferden.
På Polhavet ble som nevnt Nansen den første til å observere
havgående indre bølger4. Etter at fenomenet ble dokumentert i det
vitenskapelige seksbindsverket fra Framferden, ble observasjonen
i tiden som fulgte gjenstand for heftig diskusjon. Konkurrerende
forskerkolleger publiserte andre, lignende målinger gjennomført
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mer systematisk og bedre måleteknisk og fenomenologisk enn
hva Nansen hadde beskrevet. For eksempel gis den svenske
oseanografen Otto Pettersson (1848-1941) æren for å ha
oppdaget det indre tidevannet.5
Før polferden hadde Nansen søkt råd hos den noe eldre
Pettersson om oseanograﬁske målemetoder, så disse kjente
hverandre godt, og de debatterte friskt. Nansen bidro på langt
ﬂere områder innen oseanograﬁen enn hva som beskrives her.

dødvann
Virkningen av en type undervannsbølger, såkalt dødvann, har vært
kjent gjennom uminnelige tider. Seilskip som kom inn i farvann
med en termoklin, erfarte en kolossal reduksjon i seilingsfarten.
Forklaringen lå i skipsbølgene som ble laget på termoklinen. Men
siden sjøfolkene ikke kunne se noen bølger bak skipet, var denne
voldsomme motstanden uforståelig, og havtrollet draugen fikk
skylden. Den voldsomme motstanden ble kalt for “dødvann”.
Gåten ble først løst etter Framferden. Nansen var den første som
ga en presis beskrivelse av årsaken til dødvann:
Efter at ha gjort en tur ut i kajak og båd og skudt en del sæl
gikk vi ned for å ankre på en bugt som lå noget lengre syd, og
hvor det så ud til at være lidt læ, om det blev uveir. Der vilde
vi foreta en ordentlig rensning af kjelen, hvad der hist var
ønskeligt. Men det tog oss over en vagt at gå de få kvartmil, som
vi hadde kunnet ro på en halv time eller mindre. Vi kom nesten
ikke af ﬂekken for dødvandet, vi sopte hele sjøen med oss.

Store undervannsbølger
ble først målt i
Andamanhavet i 1965.

Et eiendommeligt fænomen, det dødvand. Her hadde vi bedre
anledning til at studere det end vi ønsked. Det synes aldri at
forekomme uden der hvor et ferskvandslag ligger i overﬂaten
over det salte sjøvand, og det må da vel dannes derved at
ferskvandet sopes med skuden, glidende på den tungere sjø,
som på et fast underlag. Her var forskjellen på de lag så stor,
at mens vi hadde drikkevand i overﬂaten, var det vi ﬁkk inn

gjennom bundkranen i maskinen meget for salt til at bruges på
kjelen. Dødvandet viser seg som større eller mindre vandrygger
eller bølger som strækker seg tversover kjølvandet, den ene
bagenom den anden; tildels forekommer de så langt frem som
nær midten af skuden. Vi slo bugter på vår kurs, gik stundom
helt rundt, og gjorde alle de krumspring som tænkes kunde,
for at slippe løs; men lige meget hjalp det. Straks maskinen
stansed, var det ligesom fartøiet ble suget akterover igjen. Trods
“Fram”s tyngde, og det sig hun i almindelighed har, kunde vi
nu gå med full fart lige til en favn eller to fra iskanten, og enda
var det bare såvidt vi kjendte det stødte, da hun nådde indtil.
Nansen henvendte seg til Vilhelm Bjerknes om sine observasjoner
av dødvann. Sistnevnte ba en av sine Carnegie-assistenter –
Ekman – om å utføre forsøk for å bekrefte sammenhengen mellom
dødvann og indre bølger laget av skipet. I forordet til Ekmans
avhandling (jf. note 3) skrev Bjerknes:
The present investigation of “Dead-Water” was occasioned
by a letter in November 1898 from Prof. Nansen asking
my opinion on the subject. In my reply to Prof. Nansen I
remarked that in the case of a layer of fresh water resting on
the top of salt water, a ship will not only produce the ordinary
visible waves at the boundary between the water and the air,
but will also generate invisible waves in the salt-water freshwater boundary below; I suggested that the great resistance
experienced by the ship was due to the work done in generating
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Stille overflate, mens en indre
bølge ruller langs termoklinen,
som er sjiktet mellom kjøligere
og varmere lag i vannet.
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Opptak fra laboratoriet ble gjort under et
skotsk-norsk fellesarbeid, med deltakelse av
Dr. Magda Carr og Dr. Stuart King, begge
University of St. Andrews, Professor Peter
A. Davies og J. Franklin, begge University of
Dundee, og Professor Atle Jensen, Dr. Daniela Laskovski og Farah Rashid, de sistnevnte
ved Universitetet i Oslo. Tavletegningen på
side 72 viser arbeidsplanen i laboratoriet.
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these invisible waves. (...) The matter was subsequently
discussed once or twice when Prof. Nansen and I occasionally
met, and it was ﬁnally decided that I should have the subject
rigorously examined by experiment. In December 1899 I
consequently suggested a pupil of mine at the Stockholm’s
Högskola, Dr. V. Walfrid Ekman (...) that he should do some
simple preliminary experiments.
Publikasjoner på indre bølger eksisterte så å si ikke på den tiden.6
Teori for overﬂatebølger var imidlertid kjent, men var ikke
Bjerknes’ spesialfelt, slik han har uttrykt seg i forordet til Ekmans
arbeid. Som innledning til sin avhandling samlet Ekman hele 45
beretninger om dødvann.

havgående indre bølger.
nansen og pettersson
Oseanografen Otto Pettersson har kreditert Fridtjof Nansen
som den første til å støte på og observere indre bølger i naturen.
Vi sakser fra A. Svanssons biograﬁ over Otto Pettersson:7 “I
en fotnot till OP 1909b läser man at [Otto Pettersson skriver]
“Orgelbundna upp- och nedrörelser av gränsytan mellan
atlantiskt vatten og ytvatten observerades för första gången av
Nansen (1894-95, publicerat 1902) i polarbassängen på 200-300
m djup””.
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Nansen var nemlig den første i verden til å observere lange
undervannsbølger i naturen, med en annen årsak enn skip. Disse
kan ha vært frie, havgående indre bølger eller indre tidevann.
Han brukte en terminologi som “svingninger av noe slag på
grenseﬂaten mellom det ferskere polarvannet og det saltere
Golfstrømvannet”, men klassiﬁserte ikke fenomenet som indre
bølger: 4
Oscillations of the Boundary between the Cold SurfaceCurrent and the Warmer Under-Current. During my several
series of observations, I regularly noticed that the temperaturereadings taken at intervals of time from the same depths
between 200 and 300 m. at the same Station varied much,
while they were generally very nearly the same at all other
depths (see Table, pp. 111 et seq.). Thinking that there might
possibly be some irregularities in the observations, they were
several times repeated, but with same results. Only in some
few cases when the observations were taken at very short
intervals of time (e.g. from 250 and 275 m. on June 25th,
1894, see Table below) did I obtain the same temperature
readings. The fact that different observations taken from the
same depths always give nearly the same results if the depths
be less than 200 m. (cf. April 15th) or 180 m. (cf. July 29th),
or greater than 300 m. (cf. April 23rd) or 350 m. (cf. July 26th
and 27th, 1894, and July 29th, 1895), evidently proves that
the observations are fairly trustworthy. Thus I understood that

there were actually oscillations of some kind in the boundary
between the overlying, cold, polar water and the underlying,
warm, Gulf Stream water.
På et senere tidspunkt, og på et annet sted, nemlig i Skagerrak,
gjorde Helland-Hansen og Nansen observasjoner av indre
tidevann. Oppdagelsen av det indre tidevannet tilskrives imidlertid
Otto Pettersson i Gullmarfjord i Bohuslän i 1909, slik Ekman en
gang for alle klargjorde det i brev til juninummeret av tidskriftet
Nature i 1945 (s. 669):
“I am just reading with great interest the important and
excellent work by H. U. Sverdrup, M. W. Johnson and R. H.
Fleming, “The Oceans: their Physics, Chemistry and General
Biology”. I should like to direct attention to a lapse which
I am rather anxious to have pointed out. On page 592 the
ﬁrst observation of internal waves in the sea is attributed to
Helland-Hansen and Nansen. The fact is that such waves were
discovered in the Great Belt two years before by the nestor
of Swedish Oceanographers, the late Otto Pettersson – well
known as the originator of the internal organization for
marine research – and he also proved their tidal periodicity.
Furthermore, on page 600 reference is incidentally made to
observations of internal waves in a Swedish fjord which Otto
Pettersson is said to have carried out “during 2 months of
1909”. As matter of fact, these observations were continued

over several years, and – although particular theoretical
conclusions which Pettersson inferred are open to serious
critisism – the observations themselves are in their method by
far the most exhaustive ever made.
These comments may seem to be of minor importance,
but since internal waves have, of late, attracted the intense
and increasing interest of oceanographers, and since Otto
Pettersson himself was from the ﬁrst aware of the importance
of his discovery and took particular interest in it, I think we
owe him the justice of acknowledging his priority, at the same
time as we recognize the important contributions of Nansen
and Helland-Hansen.”
Selv krediterte altså Pettersson Fridtjof Nansen som den første til
å observere indre bølger i naturen.

de store undervannsbølgene
Etter den andre verdenskrig mistet den amerikanske marinen
ﬂere av sine den gang så moderne ubåter, og mistanken gikk til
undervannsbølger som mulig årsak. Ubåter beveger seg gjerne
langs termoklinen for å unngå å bli oppdaget. Denne reﬂekterer
og sprer lydsignalene fra sonarer og marinefartøyer på overﬂaten.
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Men farkosten som beveger seg nøytralt i vannet, er samtidig
prisgitt termoklinens vertikalbevegelse og svinger langsomt opp
og ned med undervannsbølgene som passerer forbi. På denne
måten kan en ubåt bli dykket ﬂere hundre meter ned i sjøen.
Der øker vekten av vannsøylen over fartøyet som imploderer om
trykket blir for stort.
USS Thresher, en av verdens mest avanserte ubåter på
60-tallet, hadde kapasitet til å nå dybder og fart som var

Fra denne kapselen ble de
første bilder av store
undervannsbølger tatt.
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utenkelig bare noen år tidligere. Fagspesialister tror at Thresher
kan ha kruset langs termoklinen idet en stor undervannsbølge
førte fartøyet ned til større dyp og trykk enn hva det tålte. Det
var ingen tegn til hverken feil på utstyret eller uvanlig stormvær i
området. Hendelsen kan ha inntruffet raskt, for mannskapet rakk
ikke å hindre styrten nedover i dypet. Thresher gikk ned i 1963
med 129 personer om bord.
I 1965 kom de første vitenskapelige forklaringer på hva som
kan ha hendt ubåtene. Da ble de store havgående indre bølger,
solitonene, for første gang observert i Andamanhavet, noe som
var en stor sensasjon. Bølgebevegelsen langs termoklinen hadde
vertikale utslag ned i dypet på 80 meter.8 Verdens oseanografer
hadde inntil da ment at slike bølger ikke fantes. Men satellitter
og romskip i de amerikanske og russiske romprogrammene
kunne for første gang observere kloden fra rommet.
Oversiktsfotograﬁene var fulle av signaturer av bølgene.
Det er nemlig slik at undervannsbølger lager en relativt
kraftig strøm på havoverﬂaten. Strømmen varierer over bølgens
utstrekning. Det er en sterk hastighet over bølgedal og kam, men
svak der termoklinens utslag er lite. Om ﬂere bølger går i tog,
gjentar mønsteret seg. Denne overﬂatestrømmen forsterker eller
svekker vindbølgene, avhengig av vindretningen, og oppfattes
som endringer i lysreﬂeksjonen fra havoverﬂaten. Smuss på sjøen
kan også bidra til endringer i reﬂeksjonen, og man er faktisk ikke
helt sikre på hva man observerer med øyet eller gjennom kameraet,
enten det er fra en fjelltopp eller i ﬂy, eller om fotograﬁet kommer
fra satellitt eller romskip. Det er ﬂere teorier for hva man ser.
Sikkert er det imidlertid at de første slike signaler ble beskrevet
allerede i 1950, men årsaken til signaturene var da ukjent.

På den felles Apollo-Soyuz-ferden i 1975 samarbeidet
amerikanske og russiske astronauter. Av forskerne i NASA ble
de bedt om å observere undervannsbølger og fotografere dem.
Vi siterer fra Summary Science Report fra ferden, skrevet i 1978
av John Apel, en av pionerene på observasjoner av indre bølger i
verdenshavene:
At least three Apollo-Soyuz Test Project photographs showed
clear indications of oceanic internal gravity waves; the features
are indicated by periodic changes in the optical reﬂectivity
of the ocean surface overlying the waves. Two packets (or
groups) of waves seen of Cádiz, Spain, have characteristics
similar to internal waves seen in satellite images taken of
the U.S. eastern coast. In the Andaman Sea of the Malay
Penninsula, several groups were observed having wavelengths
of 5 to 10 km and inter-packet separations on the order of 70
to 115 km. If these are indeed surface signatures of internal

waves, the waves are among the longest and fastest observed
to date. Earlier shipboard measurements have shown that
large-amplitude internal waves exist in the area.9

med nesa i sjøen
Tapene av ubåter illustrerer kraften i de store undervannsbølgene.
De har to hovedformer; de periodiske bølgetogene og pulser.
Begge typer beveger seg langs termoklinen som ligger på et
visst dyp, og skiller det relativt grunne overﬂatelaget fra sjøen
i dypet. Siden pulsbølgene alltid vender nesa ut av det tynne
overﬂatelaget, peker utslaget ned i sjøen. Undervannsbølger
av denne formen er mest vanlig. Når bølgene først er dannet,
forplanter de seg med uforandret form og styrke og kan passere
store havområder. De fungerer som en transportmekanisme og
frakter larver og sedimenter fra ett sted til et annet. Pulsbølgene
ﬁnnes også i tynne sjikt langs bunnen. Da peker de oppover.
Undervannsbølger som skyller oppover sokkelskråningen, frakter
næringsstoffer fra dyphavet til grunnere og solfylt vann, der
forholdene er ideelle for larver og yngel. Slik fungerer bevegelsen
som en næringspumpe i havene.
Pulsbølgenes utslag er typisk sammenlignbart med
overﬂatelagets dybde, men en verdensrekord på hele fem
ganger termoklinens nivå er målt. Fordi havet alltid er lagdelt,
gjerne med ﬂere lag som ﬂyter over hverandre med forskjellig
temperatur og saltholdighet, ﬁnnes de store undervannsbølgene
overalt. I ekvatoriale strøk ligger termoklinen på 200-300 m, på
Ormen Langefeltet ca. 550 m, og i norske fjorder med avrenning

Indre bølge Celtic-sjøen.
Bevegelse mot venstre.
arven etter nansen 81

av ferskt elvevann, bare på 4-10 m. Den berømte ekspedisjonen
til Suluhavet målte det varme overﬂatelaget til en dybde på 250
m. De indre bølgene som ble målt der, hadde depresjoner ned
til 90 m, bølgefarten var på 2.5 m/s, bølgelengden 2-3 km og
overﬂatestrømmen opp til 1.5 m/s. En bølgefart på opptil 3.1
m/s er nylig målt i Luzonstredet.

Vertikale utslag av termoklinen på hele 300 m og sterke
bunnstrømmer på opptil en halv meter per sekund er målt på
Ormen Langefeltet på 850 m dyp. Bølgelengden kan tilsvare
kyststrømmens bredde på 300 km.10 Havforskerne i Bergen har
fortalt om målinger av isvann på den 200 m grunne sokkelen,
hvilket tilsvarer et vertikalutslag av det kalde polarvannet på hele
400 m. Loggen ble kassert, for forskerne trodde at det var feil
med måleutstyret.
I overﬂatelaget frakter bølgen med seg vannet. Under
termoklinen beveger vannet seg bakover. Dette hastighetsskjæret
er typisk for undervannsbølger, også det indre tidevannet.
Når skjæret blir sterkt nok, bryter bølgen. Såkalte KelvinHelmholtzruller som vanligvis dannes i andre strømskjær, kan
også dannes av bølgene. Brytningen er i det internasjonale
forskermiljøets søkelys. Ved Universitetet i Oslo har vi
målt laboratoriemodeller av store undervannsbølger
med laserteknikker, beregnet bølgene teoretisk, funnet et
brytningskriterium for når Kelvin-Helmholtzruller dannes i
bølgene og beregnet sterke bunnstrømmer observert på Ormen
Langefeltet.11 12

ca. 15-30 minutter som relativt sett er en rask bevegelse i havet, i
alle fall sammenlignet med tidevannets langsomme svingning på
vanligvis 12.4 timer som driver bevegelsen.
Nettopp i ﬁskerike områder som på kontinentalsokkelen
utenfor Lofoten og Vesterålen, er det en kontinuerlig
bølgebevegelse dannet av tidevannet. De opptrer gjerne i grupper,
og avstanden mellom gruppene tilsvarer tidevannsperioden, slik
bilder fra ESR-2 satellitten viser. Tidevannets bevegelse danner
undervannsbølger i alle verdenshavene. Værsystemer forårsaker
oppstuvning i kyststrøk og hever og senker termoklinen. De indre
bølgene kan så bli dannet.

tidevann og vind

Skisse av indre solitære
bølger i Suluhavet. Skalert
hastighetskjær er beregnet og
målt i UiOs bølgelab.19

82 arven etter nansen

Først og fremst dannes de store undervannsbølgene når
tidevannet skyller over undersjøiske fjellrygger eller innover
kontinentalsokkelen. En blokkering av tidevannsbevegelsen i
dypet løfter og senker termoklinen. Det er i denne prosessen de
store undervannsbølgene ser dagens lys. Bølgeperioden er typisk

Kelvin-Helmholtzruller i store
indre bølger i laboratorium.
Ti tetthetsmålere synes øverst
i bildet.

brytning og månen som fjerner seg
Reﬂektorer plassert på månen under Apollo11-ferden i 1969,
viser at avstanden til jorda øker med 4 cm årlig.13 Basert på
en slik presis måling kan det tilsvarende energitapet i havet
beregnes nøyaktig. En tredjedel av tapet stammer fra tidevannets
strømning over kontinentalsokkel og undersjøiske rygger, med
sterke bidrag fra indre bølger og deres brytning. Prosessene gir
også indirekte bidrag til driften av havstrømmene.
Det er først og fremst de store vertikalutslagene til
undervannsbølgene som gjør at bølgene bryter. Dette skjer ikke
bare for bevegelse i overﬂatelaget, men også ved termokliner
i dypet. Bølgene ved bunnen bryter under vekselvirkning
med undersjøiske rygger og kontinentalsokkelen. Brytningen
kan skje ved opprulling på termoklinen i form av KelvinHelmholtzinstabilitet. I et norsk-skotsk samarbeid ble forholdene
for når rullene opptrer i de store bølgene kartlagt i form av et
brytningskriterium. Mens fenomenet har vært observert en stund
i den øvre delen av havet, viser nye målinger at slike ruller også
forekommer i dyphavet.14 De nye målingene er nettopp blitt
viet stor oppmerksomhet i New York Times. Det skotsk-norske
samarbeidsprosjektet i Hydrodynamisk Laboratorium ved
Universitetet i Oslo viser helt ferske laboratoriemålinger av slike
ruller.15
Kelvin-Helmholtzruller synes som skymønstre i atmosfæren
og har som fenomen vært kjent siden slutten av det nittende
århundre. Lord Kelvin var naturviteren som i unge år introduserte
det absolutte nullpunktet for temperaturen; Helmholtz var en
tysk lege med interesse for fysiologi og fysikk.
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utforskning av olje og gass

Statoils Ormen Langefelt ligger på 850 m dyp
120 km NV for Molde.
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Offshorevirksomhet knyttet til olje, gass og mineraler har vært
en viktig grunn til undersøkelser av de store undervannsbølgene.
Skip eller plattformer som borer eller gjennomfører installasjoner
i dypet, bruker lange rør som forbindelse til havbunnen.
Marine operasjoner i ekvatoriale strøk har fått erfare de store
undervannsbølgene og sterke overﬂatestrømmene. Disse kan
nettopp komme som en slags sterk foss. Noen år tilbake i tid, da
fenomenet og kraften i bølgene fremdeles var ukjente, hendte det
at operatøren mistet utstyret sitt. Slike uhell koster naturligvis en
masse penger og illustrerer at bølgenes virkning må kontrolleres,
slik at midlertidige operasjoner og permanente utbygginger kan
være sikre.
Ormen Langeplattformen og andre utbygginger på havbunnen
har derfor stimulert mye forskning, også av grunnleggende art.
Termoklinen på Ormen Langefeltet ligger på ca. 550 m dyp. Den
skiller varmt atlanterhavsvann på ca. 7 °C fra kaldt polarvann
med temperatur på ca. -1 °C. En ekstra oppstuvning av den
varme Atlanterhavsstrømmen kan av og til presse termoklinen langt
ned i sjøen. Målinger på Ormen Langefeltet viser en strømhendelse
der termoklinen gjennom en tredagersperiode ble presset nedover
fra det normale leiet på 550 m. Helt ned til plattformens posisjon
på 850 m dyp beveget den seg. I den påfølgende bevegelsen skylte
vannet tilbake og oppover langs skråningen. I begynnelsen var farten
på en halv meter per sekund, som er en veldig sterk bunnstrøm. Den
avtok gradvis, men varte eksepsjonelt lenge – gjennom et helt døgn.
Indre bølger med kortere periode og svakere hastigheter eksisterer
langs Norskekysten, som tidligere nevnt. Men regelmessige store
pulsbølger har ikke vært påvist på Ormen Lange.

Avanserte beregninger og laboratoriemålinger av bølgene
og hva de medfører har bygd på omfattende måleprogrammer
med avansert utstyr på stedet. Undervannsbølgenes
karakteristikker brukes til å vurdere miljølaster og vibrasjoner
av undervannsplattformen. De permanente rørene som frakter
gassen til lands, stiger langs den relativt bratte sokkelskråningen.
Man skulle kanskje tro at havbunnen var slett, men landskapet
er som et fjellområde fullt av lave fjelltopper. Den ujevne bunnen
skyldes bl.a. de tre Storegga-rasene som inntraff ca. 6100 f.Kr.,
med storstilt utglidning av løsmasser i Norskehavet. Rørene
går derfor i frie spenn med lengder på opp til 500 m. De sterke
strømmene på stedet bidrar til erosjon og kan danne hvirvler og
vibrasjoner i rørledningene. Bølge- og strømberegninger anvendes
i utmatningsanalyser av installasjonene.
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Ved utbyggingen av Ormen Lange ble målinger av
undervannsbølger og strømmer foretatt systematisk over lang tid.
Hydrograﬁen i området ved gassfeltet, som ble funnet av Norsk
Hydros geofysikere og ingeniører i 1987, ble i perioden 19911997 undersøkt av Johan Blindheim ved Havforskningsinstituttet
i Bergen. Målingene omfattet termoklinens bevegelser langs
Svinøysnittet. Først i november i 1999 ble den sterke
bunnstrømhendelsen på 850 m dyp registrert av oljeselskapets
måleprogram. Vi kan regne med at lignende bevegelser og sterke
strømmer kan inntreffe langs hele kyststrømmen. Bare gjennom
observasjon og kartlegging kan det etableres større oversikt over
forekomsten av slike fenomener.
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indre bølger i norskehavet

1000

Bevegelsen til 0 °C-isotermen langs Svinøysnittet
utenfor Ormen Langefeltet. Dybde i meter.
Horisontal skala ca. 300 km.
Venstre: Måling somrene 1977-1991 av Johan
Blindheim. Midten og høyre: Sterk ned- og oppskylling av termoklin som skiller atlantisk vann på 7 °C
fra kaldt polarvann på -1 °C.
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Fiskestim som
markør for indre
bølger utenfor
Sørøya i Finnmark
22. august 1998
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Tog av indre bølger langs
kanten av kontinentalsokkelen utenfor Vesterålen
16 august 2000. Hvert tog
inneholder 10-15 bølger.
Tatt fra ERS-2 satellitten.

86 arven etter nansen

Norsk Hydros måling i 1999 er derfor unik. Samtidig som
hensikten har vært å lage en sikker utbygging i isvannet på
havbunnen, har registreringen og åpenheten om dataene gitt en
viktig dokumentasjon til verdens forskningsmiljøer. En mulig
tolkning av denne langperiodiske hendelsen er, som nevnt, at
hele kyststrømmen vibrerer på tvers av dens bredde på 300
km, idet den faller tilbake til normalt leie, etter en oppbygging
gjennom tre døgn før hendelsen. Såkalt Froudetallskalering tolker
strømhastigheten på 0.5 m/s.
En lignende hendelse har vært målt på 450 m dyp i FærøyShetlandkanalen. Den viste en tetthetsstrøm som beveget
seg oppover sokkelskråningen med hastighet på 0.5 m/s.16
Observasjonen styrker bildet av at bunnstrømmer med jevne
mellomrom skyller opp sokkelskråningen. Slike sjeldne hendelser
er ikke drevet av det pulserende tidevannet. Hendelsene som
opptrer der termoklinen skjærer inn mot sokkelskråningen, er
snarere forårsaket av værsystemer.17 Bevegelsen har ekstremt lang
periode. Men det hersker usikkerhet om dette, og forskning vil
kunne klargjøre hvilke fysiske prosesser som er de drivende og
dominerende. Fordi bevegelsen skjer ved bunnen, synes den ikke
fra satellitt.
Det gjør derimot de relativt kortperiodiske, tidevannsdrevne
indre bølgene i områdene utenfor Lofoten og Vesterålen. Bølgene
opptrer nemlig i rikt monn i de ﬁskerike områdene på sokkelen
der. Slik er det også i sundet mellom Karahavet og Barentshavet.
Der danner tidevannet tog av bølger som brer seg i vifteform
vestover i Barentshavet.18 De ligner de store undervannsbølgene
som forplanter seg fra Gibraltarstredet og innover Middelhavet.
Satellittbilder viser også forekomst av undervannsbølger langs
Finnmarkskysten.

Det er i dette området at forskere ved Havforskningsinstituttet
i Bergen har målt ﬁsk på loggen fra ekkoloddet. Fisken gikk
systematisk opp og ned i sjøen og var synlig på to uavhengige
registreringer, både fra båt og bøye. Observasjonen skjedde
utenfor Sørøya i Finnmark. Gjennom dataprosesseringen kunne
bevegelsen til hver enkeltﬁsk spores som små streker på loggen.
Havforskerne kunne bestemme at en seistim gikk etter plankton
som drev som småpartikler i bølgene.
Fiskens vertikalbevegelse på 40 meter fra bølgetopp til bunn,
nede i sjøen, med et dyp på 146 meter, markerte bevegelsen til
et lite tog av undervannsbølger. Bølgelengden på 300-500 m
kunne bestemmes fra satellittbildene, og beregninger viser en
bølgehastighet på 30 cm/s og periode på 16 minutter, mye lengre
enn perioden som opptrer på loggen.19
Det er en interessant kobling mellom undervannsbølgene og
livet i havet. Bølgene representerer en transportmekanisme, som
nevnt. Men i den vertikale strømmen som bølgene setter i gang,
som også er relativt langsom og med relativt stor varighet, kan
plankton og smådyr eksistere. Forsøk viser nettopp at organismer
i havet benytter disse vertikale strømmene. Dyrene kan svømme
vertikalt, mot strømmen, og gjennomgå kortvarige forandringer
som i vekst og reproduksjon. Dette skjer nettopp i løpet av ferden
gjennom vannsøylen mens bølgen går forbi.

indre bølger i arktis
Vi avslutter denne vitenskapsfortellingen der vi begynte, med
Nansen. På sin ekspedisjon til Arktis ble han den første som
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observerte de indre bølgene i naturen. Det kan enten ha vært frie
indre bølger eller det indre tidevannet.
I Arktis er de korte indre bølgene og det langperiodiske indre
tidevannet lite kartlagt. Bølgene beveger seg under isen og synes
stort sett ikke fra oven. For eksempel synes ikke signaturer fra de
store undervannsbølgene gjennom isen. Det er noen unntak. Man
gjør observasjoner av lange bølger som trenger inn under isdekket
og hever og senker dette i en periodisk bevegelse.
Men noen viktige, nye beregninger er nettopp publisert. Mens
beregninger av tidevannet drevet av måne og sol er i ferd med
å bli standardisert, er det indre tidevannet til sammenligning
mindre utforsket. En liten gruppe anvendt matematikere i
Storbritannia har nylig utviklet en metode for å beregne det
globale indre tidevannet. De avanserte fysiske og numeriske
beregningene blir gjennomført på parallelle datamaskiner.
Metoden kan, som en del av stømningen i de øvrige havene,
beregne det indre tidevannet i Polhavet. Prediksjoner av
bevegelsen i Barentshavet kan sammenlignes med de som russiske
grupper tidligere har gjennomført med enklere metoder.
I en mindre fjord som van Mijenfjorden er det et vedvarende
tidevann og indre tidevannsbevegelse. Disse har vært
undersøkt med forskjellige metoder, også den gjennomsnittlige
volumtransporten som blir satt opp.20 Slike strømmer
transporterer vannmasser men også eventuell forurensning eller
annet materiale i sjøen. Det indre tidevannet i van Mijenfjorden,
Barentshavet og Polhavet har ﬂere likhetstrekk, men venter på
ytterligere og systematisk utforskning og sammenligning med
målinger.

Frie indre bølger under isen er lite utforsket, men rapporter
fra ubåter i området vitner nok om slik bevegelse, om de hadde
blitt frigitt. Russiske ekspertmiljøer har antydet eksistens av lange
undervannsbølger som beveger seg langs sokkelskråningen, og
forskergruppen ved Universitetet i Oslo har gjennomført noen
forsøk av slik tredimensjonal bevegelse. Slik bølgebevegelse er i
liten grad utforsket, og presise laboratorieforsøk ﬁnnes ikke.
Tidevann, indre tidevann, undervannsbølger, sterke
bunnstrømmer, dønninger og vindbølger er alle beslektede
fenomener. De opptrer på et stort spekter i lengdeskala; de
korteste på noen hundre meter; den lengste – tidevannsbølgen –
strekker seg rundt halve kloden.
Alle bølgetypene kan bidra til oppsprekking av isdekket
i Arktis. De bidrar til transport av isfjell eller forurensning.
Bølgespektrene deﬁnerer bølge- og islaster på marine
konstruksjoner. De er viktige for å avgjøre sikkerheten til
utbygginger og offshoreplattformer.
Lange, systematiske tidsserier er nødvendige for å avsløre
bølgenes vanlige og ekstreme styrke, langsomme trender og
spesielle, uventede hendelser. Energikaskaden og energitapet
er andre parametre som venter på utforskning.
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Fridjof Nansen kom til Bergen i 1882. Her ble han introdusert til en
naturvitenskapelig tradisjon der nyttig kunnskap hadde forrang, og
spesielt den som var relatert til havet og ressursene som fantes der. Som
konservator ved Bergens Museum var Nansen opptatt av livet i havet, og
i hans doktorgradsarbeide inngikk bl.a. studier av sjøkreps.
Etter ferden til Grønland (1888-89) ble Nansen boende i Christiania.
Her lå Det Kongelig Frederiks Universitet, Norges viktigste
forskningsinstitusjon. Nansen var opptatt av at det skulle skapes et norsk
nasjonalt motstykke til de svenske universitetene. Men særlig innflytelse på
faglige prioriteringer eller universitetets politikk fikk han ikke.
Nansens gjennomslag kom ikke som vitenskapsmann, men som en
slags gjenfødt sagahelt. Hans bragder i nord var nasjonale triumfer med
vidtrekkende betydning for nordmenns selvbilde. Det er vanskelig å se for
seg Norge vende unionspartner Sverige ryggen, og åpne favnen mot havet
og mot nord, uten Nansen som aktør.
Nansen forskningsinnsats har ufortjent kommet i skyggen. Han så
sammenhenger, søkte etter helheter og pekte på spørsmål som var langt forut for
sin tid. “Arven etter Nansen” presenterer fire forskere som har to ting til felles:
De har alle stor faglig tyngde på sine fagfelt -- og de er inspirert av Nansen.
Nansens beskrivelser av indre bølger er utgangspunkt for John Grue
ved Avdeling for mekanikk, Matematisk institutt, UiO. Hva fenomenet
“dødvann” skyldtes, var ikke forstått før Nansen, og han gjorde målinger
som satte ham på sporet av lange undervannsbølger i naturen. Grues tekst
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gir en innføring i spekteret av bølgefenomen, med fokus på nordområdene.
Det viktigste vitenskapelige mål Nansen hadde for sitt spektakulære
laboratorieskip “Fram” var å avklare sin hypotese om en polarstrøm.
Oseanograf Cecilie Mauritzen trekker linjer mellom Nansens forskning
og sin egen, som tar for seg omfang av store havstrømmer og
varmeopptak i hav. Mauritzen er forsker ved Meteorologisk institutt.
Tidlig i sin vitenskapelige karriere var Nansen opptatt av havets
livsformer, etter hvert også av årsakene til bestandsvariasjon.
Reproduksjonsbiolog Olav S. Kjesbu ved Havforskningsinstituttet setter
Nansens forskning i perspektiv i sin gjennomgang av status for forskning
på reproduksjon av torsk.
Nordområdene kjennetegnes av snø, og Nansens skikompetanse var
derfor viktig i forhold til utfordringen det er å ta seg frem i det hvite
element. Jan-Gunnar Winther, polar hydrolog og direktør ved Norsk
Polarinstitutt, viser hvor innovative perspektiver nansen hadde i sine
studier av snø og snøsmelting.
Utenriksminister Jonas Gahr Støre har skrevet innledningen til
“Arven etter Nansen”, der leseren får presentet pionerens mange ulike
virkefelter og betydning. Vandreutstillingen “Arven etter Nansen”
er blitt til på initiativ fra UiO i anledning institusjonens 200-års
jubileum med støtte fra Institusjonen Fritt Ord, Norges forskningsråd,
Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet. Utstillingen er
produsert i samarbeid med Frammuseet av dr. art. Olav Christensen.

