Fridjof Nansen og Roald Amundsen
Fritjof Nansen er kjent for en ting til han: Han har nemlig vært på ekspedisjon
til Nordpolen! Nordpolen er ikke et land, men bare et kjempestort område med
masse is og vann. Fritjof Nansen ville opp dit for å ta målinger av vannet, og
så ville han studere havstrømmene. Han planla å gjøre noe så oppfinnsomt
som å fryse fast båten sin ”Fram” i isen, slik at han kunne bo i den mens han
arbeidet. Det gikk ikke helt som planlagt for Fritjof, fordi isen drev båten med
seg sørover i stedet for nordover. Fritjof Nansen hoppet derfor av båten og
spente på seg skiene for å gå det siste stykket opp til toppen av nordpolen.
Han kom dessverre ikke helt opp til dette punktet, men ikke så langt unna.
Han måtte snu fordi det ble dårlig vær, men han ble den første i verden som
hadde vært så langt nord på ski.
Fritjof Nansen ble feiret når han kom hjem i fra sine ekspedisjoner. Tilskuerne
jublet og klappet og han fikk mange beundrere.
En av hans beundrere var en mann som het Roald Amundsen. Han så opp til
Nansen og ville bli polarforsker han også. Han lærte seg å styre store båter ute
i farlige isvann, og kjøpte sin egen båt som het ”Gjøa”. Med den seilte han og
hans menn til nordpolen for å være vitenskapsmenn som tok pøver og
målinger.
Roald Amundsen klarte å ta prøver og utføre oppdragene sine, men han var
ikke helt fornøyd med å gjøre noe som andre hadde gjort før han. Han ville
gjøre noe nytt, noe ingen hadde gjort før han!
Roald Amundsen fikk låne båten til Fritjof Nansen(Fram), og planla en
ekspedisjon til Sydpolen. Det var ingen som hadde nådd sydpolen før, så han
bestemte seg for å bli den første! Han seilte så langt ned mot sydpolen han
kunne med båten, og måtte deretter bruke hundesleder og ski for å komme
seg frem på isen.
Det var også noen engelskmenn som prøvde å bli de første til sydpolen på
samme tid som Amundsen. Nordmennene og engelskmennene kappkjørte
derfor på sydpolen gjennom kaldt vær og vanskelig føre. De var sultne og
slitne, men ga ikke opp håpet om å komme først.
Nordmennene nådde sydpolen først, etter en fryktelig lang og hard tur på ski,
og Roald Amundsen ble en stor og ekte helt både i Norge og andre steder i
verden. Kanskje han var så heldig at han så pingviner også.

