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Longyearbyen, 20. september 2020 

Polarambassadørene Sunniva Sorby og Hilde Fålun Strøm fortsetter å dokumentere klima-
endringene i Arktis med en ny overvintring på fangsthytta Bamsebu. 

Sorby og Strøm er de første kvinnene i historien som har overvintret i Arktis uten menn. Vinteren 
2019/2020 bodde de i den uisolerte fangsthytta “Bamsebu." Hytta er uten rennende vann og strøm, 
utsatt for tøffe værforhold, omgitt av isbjørner og tre måneder med totalt mørke. 

Deres selvpålagte isolasjon har hatt en enorm rekkevidde: sammen med "Exploring by the seat of 
your pants,” et globalt nettverk for undervisning på tvers av kontinenter, har de involvert elever fra 
hele verden i forelesninger om temaer som nordlys, havplast og globale værmønstre. Duoen samlet 
også verdifulle data som folkeforskere om nordlys, marin plast, skyformasjoner, is, havvann, 
planteplankton og dyreliv. 

Koronapandemien har tvunget dem til å gjøre endringer i foredragsplaner og bokturné, og dermed 
har de besluttet å utvide sitt opphold for å engasjere og inspirere mennesker over hele verden til å 
delta i diskusjonen rundt klimaet. 

“Klimaendringene tar ikke en pause, og da kan ikke vi gjøre det heller. Arbeidet vårt er enda mer 
relevant og viktig nå under pandemien, siden det utføres lite annen forskning i felt,” sier Sorby. 

"Vi har allerede fordypet oss i endringene i Arktis i 12 måneder, for å observere, diskutere og dele 
historier. Det blir spennende å fortsette dette arbeidet.” 

De siste årene har det vært flere ekstreme hendelser rundt om i verden utløst av klimaendringer. Det 
har vært voldsomme skogbranner, enorme artstap, migrasjon, orkaner, tap av dyre- og menneskeliv, 
issmelting og rekordvarme. 

“Selv om de omgivelsene vi lever i er utrolig vakre, kan vi ikke benekte det faktum at vi er vitne til 
de ødeleggende effektene av den raskt akselererende globale klimakrisen nesten hver dag. Vi vil 
fortsette vår globale dialog og datainnsamling. Det er tid for å engasjere seg, ikke å gi seg, sier 
Strøm. 



Nå forbereder de logistikk for nok en overvintring, og planlegger å returnere til Bamsebu sent i ok- 
tober, for å bli til mai 2021. 

Ettersom pandemien har tvunget mange i isolasjon tar de sikte på å bidra med meningsfylt innhold 
og inspirasjon for å engasjere folk der de er. Målet er at alle skal kunne bidra med små grep i 
hjemmene sine, i hverdagen sin, for å få en positiv endring. 

“Samarbeid og sterkt lederskap er nøkkelen i håndteringen av enhver krise.” “Helsen til planeten 
vår trenger at vi mennesker er sunne og gjennomtenkte.” 

“Mental helse, hvordan vi tar vare på oss selv og hverandre, er avgjørende for hvordan vi tar vare på 
vår Moder Jord," sier Sorby og Strøm. 
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