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Sirkulære nr. 246 

 
Medlemsmøtene høsten 2021 avholdes som ordinære møter, hvis koronasituasjonen tillater 
det. Møtene vil også samtidig bli streamet på nettet. Alternativt blir de arrangert 
utelukkende som nettmøter.  Nærmere orientering om hvordan man logger seg på for å 
delta blir sendt ut senere. 

 
Medlemsmøte onsdag 20. oktober kl. 19.00 på Polhøgda, Fr. Nansens vei 17, Fornebu. Birger 
Amundsen holder foredraget: “Fangstmannen Harald Soleim: førti år alene på Svalbard”. 

Forfatteren og journalisten Birger Amundsen har skrevet en interessant fortelling med Soleim som 
hovedperson og hans førti år lange tilværelse som fangstmann på Kapp Wijk i Isfjorden. Soleim ankom 
Longyearbyen i midten av juli 1977. Planen var å tilbringe ett år på fangst for så å dra til Amazonas. Birger 
vil ha med bøker for salg til en gunstig pris av kr 200 (normalpris kr 340). Boken kan ellers bestilles fra 
ham til kr 200 (pluss porto). Signert om noen ønsker det. Send i så fall en SMS til 909 26 596 eller e-post 
til: bamsen@mitra.no   

 
Medlemsmøte onsdag 17. november kl. 19.00 på Polhøgda, Fr. Nansens vei 17, Fornebu.  
Cecilie von Quillfeldt, Norsk Polarinstitutt holder foredraget: “Forvaltning av marine 
økosystemer i Antarktis”. 
 
Cecilie er biolog og seniorrådgiver i havforvaltning ved Polarinstituttet. Hun vil fortelle om særtrekk ved 
antarktiske økosystem, ulike typer av påvirkning og de viktigste forvaltningsmekanismene, inkl. den 
pågående prosessen med marine verneområder (MPA-er) hvor Norge har en rolle når det gjelder 
sammenstilling av det faglige grunnlaget og forslag til marint verneområder i Weddellhavet og utenfor 
Dronning Maud Land. 
  
 
NB! parkering på Polhøgda: Det er begrenset med parkeringsmulighet på gårdsplassen på 
Polhøgda. Det må være god plass til at brannvesenet kan komme til i tilfelle brann. Det ikke 
er lov å parkere langs plenene opp mot trappen ved inngangen til Polhøgda. Man kan også 
parkere langs veiene i nærheten. 
 
 
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. Har vi ikke korrekt adresse, vil vi ikke kunne sende deg 
neste utgave av Polarboken. 
Styret oppfordrer medlemmene til å reklamere for klubben og rekruttere nye medlemmer. 
 
 
 
 
 
 

 



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). Klubbnålen kr. 30,- + porto  
Henvendelse angående bøker og nåler: kasserernpk@gmail.com 
 
 
 


