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KORONA: 
Arktisk Forening vil alltid følge gjeldende smittevernbestemmelser med tanke på korona.  

 Folk som er i høyrisikogruppa for alvorlig sykdom ved koronasmitte og folk som har 
symptomer som muliggjør korona bes bli hjemme.  

 Vinterens møter vil bli avholdte på Tromsø Arktiske Museum – Universitetsmuseet på 
sørspissen av Tromsøya, hvor det er lettere å legge til rette for avstand mellom 
deltakere fra ulike husstander.  

 Forhåndspåmelding vil være nødvendig og annonseres på nettsider og Facebook. 
Medlemmer uten internett kan ta kontakt direkte med formannen. 
 

Møteplan for vinter og vår 2021: 
 
17. februar 2021 på Tromsø Arktiske Museum på Sør-Tromsøya 
MERK: møtet blir gjennomført uansett – med digitalt alternativ. 
Klokka 18:00 – Årsmøte for 2020. 
Klokka 19:00 – Foredrag: Tessem-familien forteller sin historie: 

Alle kjenner til at Paul Knudsen og Peter Tessem omkom i Sibir under Maud-
ekspedisjonen, utsendt av Roald Amundsen på vei til telegrafstasjonen på Dickson. 
Minnesteinen til Tessem står på Tromsø Gravlund, men forteller så lite om snekkeren 
og tømreren. Før han ble med «Maud» gjennom Nordøstpassasjen, var Tessem 
ekspedisjonsmedlem på Siegler sin polar-ekspedisjon og var også flere år i Virgohamna 
på Svalbard, som ansatt og formann for de norske arbeiderne under Walter Wellmann 
sitt forsøk på å nå Nordpolen med luftskip. Historien presenteres av familien, av 
oldebarn Silje Tessem og barnebarn Dag Tessem. 
 

17. mars 2021, klokka 18:00 på Tromsø Arktiske Museum på Sør-Tromsøya 
Vorren-seminaret: I både mars og desember 2020 skulle vi markere at Svalbard-
traktaten var 100 år. Etter to utsettelser grunnet korona-viruset gjør vi et nytt forsøk, 
nå med oppdatert tema: Hva er status på Svalbard idet vi entrer et nytt sekel for 
Svalbardtraktaten? Med stopp i kulldriften og reiselivet som bakteppe. 
Foredragsholdere er Robert Hermansen, Stian Bones ++  
 

14. april 2021, klokka 19:00 på Tromsø Arktiske Museum på Sør-Tromsøya 
Reindrift - en Arktisk sivilisasjon 
Ved Svein Disch-Mathiesen, professor, Sámi allaskuvla/Samisk høgskole 

 
17. mai 2021 
Tradisjon tro holder Arktisk Forening appell ved Amundsen-statuen under Speidertoget. Vel 
møtt!  


