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Medlemsmøte onsdag 30. oktober kl. 19.00 på Polhøgda, Fr. Nansens v. 17, Fornebu. 
Professor Arild Moe, Fridtjof Nansens Institutt holder foredraget: "Kinas nye arktiske 
policy”. 
 
I den senere tid er det blitt skrevet og sagt mye om Kinas voksende interesse for Arktis. Hva ligger 
bak denne interessen og hvor stor er den egentlig?  Kinas arktiske policy er knyttet til deres 
verdensomfattende Belt- and Road Strategy og den nordlige sjørute (Nordøstpassasjen). Arild 
Moe vil gi en oversikt over kinesisk engasjement i skipsfart, energi og forskning i Arktis og diskutere 
drivkrefter og implikasjoner. Han har arbeidet i mange år ved Fridtjof Nansens Institutt med politikk, 
petroleum og shipping i Arktis. 
 
 
Medlemsmøte onsdag 27. november kl. 19.00 på Polhøgda, Fr. Nansens v. 17, Fornebu.  
Vi viser filmen: “Maudheim-ekspedisjonen 1949-1952”. 
 
Det er i år 70 år siden starten på den norsk-britisk-svenske vitenskapelige ekspedisjonen til Antarktis. 
Overvintringsbasen på isshelfen i Dronning Maud Land ble kalt «Maudheim». Det ble laget en svensk film 
om ekspedisjonen som er lite kjent. Polarklubben har fått tilgang til å vise filmen på medlemsmøtet. Den 
varer en snau time og inneholder til dels dramatiske episoder foruten å vise dagliglivet og forskningen som 
ble gjennomført.  Leder for ekspedisjonen var John Giæver fra Norsk Polarinstitutt. Hans sønn John 
Giæver jr. vil gi en introduksjon til filmen.  
 
 
Enkel servering på møtene for de som ønsker det. 
 
Angående parkering i forbindelse med møtene på Polhøgda. 
NB! Det er begrenset med parkeringsmulighet på gårdsplassen på Polhøgda. Det må være god plass til at at 
brannvesenet kan komme til i tilfelle brann. Det ikke er lov å parkere langs plenene opp mot trappen ved 
inngangen til Polhøgda. 
Vi gjør for øvrig oppmerksom på at parkeringsbestemmelsene for de kommunale veiene rundt Polhøgda ble 
endret på nytt for en stund siden, slik at det nå igjen er lov å parkere langs veiene, etter kl. 16.00. Det er viktig at 
parkeringsbestemmelsene på Polhøgda overholdes. 
 
Viktig melding:   
Alle som ikke har oppgitt oppdatert e-post adresse bes gjøre dette til fmehlum@nhm.uio.no. Vi ber 
også alle om å melde adresseforandring ved flytting, slik at klubben har riktig postadresse når 
Polarboken skal sendes ut. 
 
Av tidligere utgaver av Polarboken kan vi skaffe: 
1949 1979-80 1993-94 2009-10 
1954 1981-82 1995-96 2011-12 
1956 1983-84 2001-02 2013-14 
1957 1985-86 2003-04 2015-16 
1958 1987-88 2005-06 2017-18 
1977-78 1991-92 2007-08  

 
 
Pris pr. stk.   kr. 100.- + porto. 
(siste utgave, kr 200,- + porto) 
 
Klubbnålen kr. 30,- + porto  
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