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Medlemsmøte onsdag 15. februar kl. 19.00 på Polhøgda, Fr. Nansens vei 17, Fornebu. 
Temaet for kveldens foredrag er historiske lyd- og filmopptak fra polarområdene. Det blir to 
presentasjoner: 

1. Jan Emil Kristoffersen: Fridtjof Nansens minnetale over Roald Amundsen på 78-plate 
og «Honnørmarch for Roald Amundsen» 

2. Jan Anders Diesen: «De tidligste filmopptakene fra polartraktene» 
 
Jan Emil Kristoffersen har hatt en livslang interesse for polarhistorie. Han har vært skipslege, isbjørnvakt og 
guide på ekspedisjonscruiseskip i Arktis og Antarktis og har søkt etter lyden av polarhistorien i originaltapning- 
i den grad den finnes. 
 
Jan Anders Diesen er professor emeritus i film- og fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet. Han er en 
autoritet på filmhistorien i polarområdene og har samlet en del av de tidligste tilgjengelige filmsnuttene fra 
polare ekspedisjoner. 
 
Årsmøte onsdag 22. mars kl. 19.00. Til behandling: 1) Årsberetning og regnskap, 2) Valg. 
Formann, to styremedlemmer, to varamedlemmer og revisor står på valg.   
Eigil Reimers holder foredraget: “Villrein i polare strøk” 
 
Eigil Reimers er professor emeritus ved Universitetet i Oslo og har forsket på villrein siden 1960-tallet. Han vil i 
foredraget fortelle om sine opplevelser fra feltarbeid i polare strøk, inkl. Svalbard, Grønland, Canada og Alaska. 
 
 
 
Møtene vil også samtidig bli streamet på nettet.  Nærmere orientering om hvordan man 
logger seg på for å delta blir sendt ut senere. 
 
 
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 er 
ikke lov å parkere langs plenene opp mot trappen ved inngangen til Polhøgda, men det er 
tillatt å parkere langs veiene i nærheten. 
 
 
Viktig melding: Alle som ikke har oppgitt oppdatert e-postadresse 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 2021-22 
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 
 
 
 

Årsberetning 2022 
 
Klubben hadde 31.12. 2022 i alt 535 medlemmer, derav 205 livsvarige. Polarboken 2021-
2022 ble sendt ut til medlemmene i november. Styret har oppdatert klubbens nettsider, bl.a. 
med en rekke nye småstykker under rubrikken «Nytt og gammelt fra polartraktene». Det ble 
avholdt to styremøter i løpet av året 2022.  
 
Følgende medlemsmøter ble avholdt:  
Onsdag 9. mars kl. 19.00 Susan Barr holdt foredraget: “Hvordan går det med kulturminnene 
på Svalbard?” 
Onsdag 30. mars kl. 19.00 (Årsmøte, nettmøte). Nytt styre ble: leder Fridtjof Mehlum, 
styremedlemmer Susan Barr, Torbjørn Severinsen, Trond Eiken og Monica Sund, 
varamedlemmer Cecilie Sørensen og Ian Gjertz, revisor Øyvind Finnekåsa (alle gjenvalg). 
Christian Lydersen holdt foredraget: “Nyere forskning på hvalene rundt Svalbard.” 
Onsdag 2. november kl. 19.00 på Polhøgda. Kari Schrøder Hansen holdt foredraget: 
“Helsetjenesten på Svalbard – Er det mulig å oppfylle dagens krav til en moderne 
helsetjeneste?“ 
Onsdag 17. november kl. 19.00 på Polhøgda. Anders Bache holdt foredraget: “Roald 
Amundsens private dagbok 1924–1925.” 
 
          
Styret 
 


