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Styret i 2011 
 

 

 
Arktisk Forening, Styre  2010 Innstilling for 2011 

 
Salve Dahle Formann Gjenvalg 
 
Jørn Henriksen På valg i 2012 Ikke på valg  
Knut Sunnanå   På valg i 2012 Ikke på valg  
Matthias Zielke På valg i 2011 Gjenvalg 
Narve Stubbraaten   Ny 
   
   

Arktisk Forening varamedlemmer til styret (velges for 1 år)    
 
1. Sylvi Liljegren Gjenvalgt  Gjenvalg  
2. Odd M. H. Hansen Gjenvalgt  Gjenvalg 
3. Jon-Ove Scheie Gjenvalgt  Gjenvalg 
4. Oddvar Svendsen   Ny   
 
 

Revisor    
 
Charlotte Winsnes   Gjenvalgt Gjenvalg 
   
 
 
Valgkomiteen 

Nic Tyler, leder 

John Breivoll 

Bertram Kiil 

 
 

 

Medlemmer i 2011   

 

Æresmedlemmer:           2 medlemmer  -  mot       3  i 2010 

Livsvarige medlemmer:  112 medlemmer  -  mot   121  i 2010 

Firma:      15  medlemmer  -  mot      8  i 2010 

Vanlige medlemmer:   80 medlemmer  -  mot     85   i 2010 

Til sammen    209 medlemmer  -  mot   217   i 2010 

 

 

Kontingent 

 

Kontingent for 2011 har vært:  

Pensjonister/studenter  kr   150,- 

Vanlig medlemmer  kr   250,- 

Firma medlemmer  kr 1000,- 

Livsvarige medlemmer  kr 2000,- (engangsbeløp) 

 

Styret vil foreslå heving av kontingent for firmamedlemmer til kr 2000, - 
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Årsmøte 

 

Årsmøtet ble avholdt 16. februar 2011.   

 

 

Styremøter 

 

Det er avholdt tre formelle styremøter i 2011: 8. juni, 18. august og 4. oktober. Møtene har vært knyttet til 

ferdigstillelse av foredragslisten og planleggingen av arbeidet med Helmer Hanssen minnesmerket og Helmer 

Hanssen dagen 5 desember. Øvrig kommunikasjonen innen styret har foregått via e-post. 

På møtene 8. juni og 18. august har også representanter fra Tromsø Skipperforening og Polarmuseet/Tromsø 

Museum deltatt. 

 
Styret ønsker å takke:  

 

 Polarmuseets administrasjon for deres hjelpsomhet ved medlemsmøtene som avholdes ved museet,  

 de mange medlemmer som har vært behjelpelige med de forskjellige arrangementer, og da særlig 

markeringa av Helmer Hanssen 

 Skipperforeninga, Sjømannsforeninga og Polarmuseet/Tromsø museum for samarbeidet ved Helmer 

Hanssen dagen 5. desember og ved avdukingen av minnesmerket 

 samt alle som  - hver på sin måte - er med å fremme det arbeid som Arktisk Forening står for. 

 

 

Aktiviteter i Arktisk Forening  2011 

 

Medlemsmøter 

Det har vært avholdt 8 medlemsmøter med foredrag. Møtene har vært besøkt av varierende antall medlemmer og 

andre venner av Foreninga, med mellom 25 og 90 deltakere. 

 

Ved Arctic Frontiers konferansen i januar tok Arktisk Forening på seg et oppdrag med å organisere et eget 

arrangement på Polarmuseet for særskilt inviterte gjester, ca 60 i tallet. Jørn Henriksen var ansvarlig for dette, og 

det ble et overskuddet i overkant av kr 10.000.  

 

17. mai tale 

En representant fra Foreninga har tradisjon tro avholdt 17. mai tale ved Roald Amundsen statuen. 

 

Minnesmerke over polarforsker og kaptein Helmer Hanssen  

Utover organisering av foredragsserien, har dette vært hovedarbeidet i 2011 som det også var i 2010. Foreninga 

har fulgt opp initiativet fra årsmøtet i 2008 fra Gidsken Halland om å reise et minnesmerke over polarforskeren 

og Tromsømannen, kaptein Helmer Hanssen i forbindelse med Nansen-Amundsen året 2011. Helmer Hanssen 

var en av stifterne av Arktisk Forening i 1947, og han er en av 12 æresmedlemmer.   

 

Minnesmerket viser Helmer Hanssen og hans hundespann på Sydpolen 14. desember 1911. Minnesmerket er blitt 

glimrende utført av kunstnerne Per Ung og Elena Engelsen. Kontaktperson for Foreninga i forhold til kunstnerne 

har vært Arnoldus Schytte Blix. Han har også bidratt til at fremstilling av seletøy og slede er blitt naturtro. I 

samarbeid med Rød Tråd har Foreninga fått laget et eget Helmer Hanssens Hedersbrev med samme motiv som 

har blitt solgt til støtte for arbeidet med minnesmerket.   

I løpet av perioden har Foreninga samlet inn kr 832.500 fra nærmere 100 ulike bidragsytere og kjøpere av Helmer 

Hanssens Hedersbrev. Foreninga har pr 31. januar utbetalt kr 792.443  i kostnader for utarbeidelsen av selve 

minnesmerket, transport til Tromsø av minnesmerke og sokkel, tilrigging i Tromsø, lyd og lys ved avdukinga 14. 

desember, kostnader ved Helmer Hanssen dagen 5. desember og avdukinga 14. desember, reisekostnader for 

Helmer Hanssen m. kone og sønn, og for kunstnerne Per Ung og Elena Engelsen. Det tilkommer en del ekstra 

utgifter for innskrifter på minnesmerket, hellelegging rundt sokkelen med mere. Styret vurderer det slik at 

resterende innsamlede midler, kr 40.057, skal være tilstrekkelig for å dekke disse fremtidige utgiftene slik at 

Foreninga ikke blir påført ekstra kostnader. Det vil bli laget et prosjektregnskap for arbeidet med Helmer 
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Hanssen markeringa. Alle som har bidratt med penger eller andre tjenester vil få tilsendt prosjektregnskapet 

sammen med et takkebrev fra Foreninga, et spesialbestilt bilde fra avdukingen den 14. desember og et Helmer 

Hanssens Hedersbrev. I løpet av året har Foreninga fått utarbeidet en egen fane som kan brukes ved diverse 

tilstelninger. Fanen er også finansiert med de innsamlede midlene. John Breivoll har vært kontaktperson for dette 

arbeidet.  

 

5. desember ble det i samarbeid med Tromsø Skipperforening og Polarmuseet/Tromsø Museu m avholdt et eget 

Helmer Hanssen møte på Polarmuseet. Det var fire korte foredrag som belyste ulike sider ved Helmer Hanssens 

liv og med blikk tilbake på historien om Tromsø som porten til Ishavet. Bård Michelsen som bor på Helmer 

Hanssens fødested Bjørnskinn på Andøya var tilstede, og han lanserte sin bok om Helmer Hanssen. Det var over 

90 besøkende, og det ble servert enkel mat og drikke.  

 

14. desember var det nasjonal markering av Sydpoldagen. Minnesmerket over Helmer Hanssen som står ved 

"Polstjerna", ble avduket av Helmer Hanssens barnebarn Helmer Hanssen Høgstad i nærvær av Kronprins Håkon 

Magnus. Kronprinsen ble kjørt i egen hundeslede til avdukingen. Hundene eies av Aslak Prestbakmo og Lotta 

Rylander, og hundene var smykket med bjella fra førerhunden i Helmer Hanssens hundespann på Sydpolen. 

Bjella ble stillet til rådighet for Foreninga av Kåre Olav Holm. Fra Arktisk Forening stilte Erling Johansen med 

Foreningens fane, og fra Tromsø Skipperforening sto Willy Jensen og Finn Karlsen æresvakt med 

Skipperforeningas flagg, de samme flagg som ble brukt ved bisettelsen av Helmer Hanssen i 1956. Leder i 

Arktisk Forening, Salve Dahle, ledet avdukingen og informerte om Foreningens arbeid med minnesmerket. Per 

Kristian Langaune hilste på vegne av Tromsø Skipperforening, Helmer Hanssen Høgstad takket på vegne av 

familien og sto for avdukingen. Tilslutt talte Tromsø bys ordfører Jens Johan Hjort, og han takket Arktisk 

Forening på vegne av byen. 

 

Det hører også med til historien at Posten med hjelp fra Foreninga laget eget jubileumsfrimerke og postkort med 

motiv av minnesmerket, og Norwegian prydet halepartiet på sitt nyeste fly med portrettet av Helmer Hanssen. 

Det siste var etter initiativ fra Tromsø Skipperforening.    

 

Under arbeidet med markeringen av Helmer Hanssen har Foreninga samarbeidet med avisen iTromsø. Det har 

også vært en rekke oppslag i avisene Nordlys, Harstad Tidende, Bladet Vesterålen og FiskeribladetFiskaren.  
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Tromsø 20. september 2011 

 

 

Høst- og vinterprogram 2011-2012 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Onsdag  Svalbard og norsk suverenitet i havområdene i Nord. 
19. oktober Lars Fause, statsadvokat, tidligere assisterende Sysselmann på Svalbard,   

kl. 19.00 Møtet avholdes på Polarmuseet 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Onsdag  Hva skjer i Barentshavet etter Skrugard?  

16. november Yngve Vassmyr, administrerende direktør, Front Exploration 

kl. 19.00 Møtet avholdes på Polarmuseet 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mandag  5. desember Helmer Hanssen, "den glemte polarhelt" 

 Asbjørn Jaklin: "Forholdet mellom Helmer Hanssen og Roald Amundsen"  

 Tore Vorren: "To menn i isen" 

 Lena Aarekol: "Kalde kyster og nære relasjoner: Helmer Hanssen og Aleksandr 

Kustsjin" 

 Jonny Hansen: "Tromsø i ord og bilder i Helmer Hanssens tid" .  

 Hilsninger, servering og sosial samling  

kl. 18.30 til 21.00 Møtet avholdes på Polarmuseet.  

 Dette er et samarbeid med Tromsø Museum og Skipperforeninga 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Onsdag 14.. desember  "Sydpoldagen" i regi av Nansen Amundsen året 2011  

kl. 17.30 Avduking av Helmer Hanssen minnesmerke ved "Polstjerna"  

kl 18.15 Polarparaden fra Framsentret til sentrum 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 
Onsdag  Hvorfor er alle de store fiskebestandene i Barentshavet i vekst?  

11. januar  Knut Sunnanå, seniorforsker ved Havforskningsinstituttet 

kl. 19.00 Møtet avholdes på Polarmuseet 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 
Onsdag 15. februar kl. 19.00  ÅRSMØTE  

kl 19.30 Foredrag og paneldebatt : Hvordan ser Barentshavet ut i 2050?  

 Organiseres i samarbeid med Edel Elvevoll, dekan ved Universitetet i Tromsø  

 Møtet avholdes på Polarmuseet 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Onsdag   I Nansens geologiske fotefar 

14. mars Morten Smelror, direktør i NGU 

kl. 19.00 Møtet avholdes på Polarmuseet 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Onsdag   Nansens betydning for Norge som polarnasjon 

11. april Harald Dag Jølle, polarhistoriker ved Norsk Polarinstitutt 

kl. 19.00 Møtet avholdes på Polarmuseet 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


