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Sirkulære nr. 245 

 
Medlemsmøtene våren 2021 avholdes som nettmøter. Nærmere orientering om hvordan 
man logger seg på for å delta blir sendt ut senere. 

 
Medlemsmøte onsdag 17. februar kl. 19.00 (Nettmøte). Ian Gjertz holder foredraget: “Å 
snoke langs stranden på Svalbard ”. 
 
Foredragsholderen har i mange år drevet feltarbeid på Svalbard for Sysselmannen og Norsk Polarinstitutt 
og har kommet over en lang rekke ilanddrevne gjenstander. I foredraget tar han for seg historien bak en del 
av de gjenstandene han har truffet på – alt fra kulturminner til vrakgods og plastsøppel. 
   
 
Årsmøte onsdag 17. mars kl. 19.00 (Nettmøte). Til behandling: 1) Årsberetning og regnskap,  
2) Valg. Formann, to styremedlemmer, to varamenn og revisor står på valg.   
Foredrag: Professor Jon Ove Hagen, Universitetet i Oslo: “Breenes utvikling på Svalbard 
gjennom de siste 50 år – i et globalt perspektiv”. 
 
Isbreene gir et veldig synlig bilde på klimaendringer. De reagere raskt på endringer i temperatur og nedbør.  
Systematiske årlige målinger av breene på Svalbard startet i 1967 på to små breer ved Ny-Ålesund.  Siden er det 
gjort målinger på en rekke breer, men de lengste tidsseriene er fra breene i Kongsfjorden.  Alle breene har 
minket i volum og brefrontene har trukket seg tilbake. Satellitt-teknologi har gjort det mulig å overvåke store 
breområder med god nøyaktighet. Dermed har en nå fått en mye bedre romlig dekning av endringene. 
Foredraget vil summere opp endringene på Svalbard og sette resultatene inn i et globalt bilde med endringer 
observert i andre breområder samt Grønland og Antarktis. 
  
 
Viktig melding: Alle som ikke har oppgitt oppdatert e-post adresse bes gjøre dette til 
kasserernpk@gmail.com. Vi ber også alle om å melde adresseforandring både ved flytting, 
nytt postnummer og ved nyoppstått veiadresse, ettersom det ser ut til at postens automatiske 
sortering ikke klarer å håndtere dette. Vi får en del eksemplarer av Polarboken i retur pga. 
feiladressering, noe som koster klubben rundt 2000,- kr ekstra i porto i tillegg til merarbeid 
for styret/kasserer.  
 
Styret oppfordrer medlemmene til å reklamere for klubben og rekruttere nye medlemmer. 
 

fortsetter på neste side 
 
 
 
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 2019-20 
 

      
Pris pr. stk.  kr. 100,- + porto. (Nyeste bok selges 
for kr. 200,- + porto). Henvendelse angående 
bøker: kasserernpk@gmail.com 
 
 
Klubbnålen kr. 30,- + porto  
 
 

 



   
 

 

 
 

 
Årsberetning 2020 

 
Klubben hadde 31.12. 2020 i alt 545 medlemmer, derav 192 livsvarige. På grunn av korona-
epidemien hadde klubben mindre møteaktivitet enn normalt. Det ble ikke avholdt ordinære 
styremøter i 2020, men styret har holdt jevnlig kontakt pr. e-post. Styret var representert ved 
avdukingen av en plakett, «Blått skilt», for Hjalmar Johansen på Solli Plass i Oslo, der han 
endte sitt liv i 1913. Polarboken var ferdig trykket og ble sendt ut til medlemmene i 
november.  
 
Bare et medlemsmøte ble avholdt: Fridtjof Mehlum holdt foredraget: “Roald Amundsen etter 
Gjøa-ekspedisjonen – feiringer, foredragsturné og planer om ny ekspedisjon”. 
Det ble ikke avholdt årsmøte og valg, men det nåværende Styret vedtok at dette fortsetter til 
neste årsmøte som planlegges avholdt i mars 2021 eller så snart som mulig etter dette. 
          
Styret 
 
 

 


