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Skolans polardagar för sjunde året
Skolans polardagar vid Grenna Museum – Polarcenter arrangeras för sjunde
året, och hålls i år 11-12 oktober. Den här gången är nära 400 elever
anmälda för att träffa och lyssna till forskare som är nyligen hemkomna från
pågående forskning i Arktis och Antarktis.
Årets föreläsningar handlar om forskning om alger i Antarktis, förekomst av
miljögiftet kvicksilver i Arktis och forskning om fiskar i Antarktis. I år är det
tre forskare från Göteborg som kommer att berätta om sin forskning; Mikael
Hedblom från Göteborgs universitet, Michelle Nerentorp från Chalmers
Tekniska Högskola samt Albin Gräns från Göteborgs universitet.
Under polardagarna finns ett fältläger uppställt på museigården och där
berättar Polarforskningssekretariatets medarbetare om forskning och livet i
fält, i såväl Arktis som Antarktis.
På tisdag kväll, 11 oktober kl 19, ger regissör Åsa Johannisson en föreläsning
för allmänheten under rubriken: ShareMusic och Grenna Museum på
Nordpolen? Åsa Johannisson deltog genom Polarforskningssekretariatets
konstnärsprogram i en nyss avslutad expedition i Arktiska oceanen som ett
led i ett kommande scenkonstverk, Polar på scen, om dåtida och nutida
polarforskning. Polar på scen är initierat av ShareMusic och Grenna Museum.
Skolans polardagar har arrangerats av Grenna Museum – Polarcenter sedan
2010 i syfte att sprida kunskap om polarvärlden och aktuell forskning till en
ung publik. Länsförsäkringar Jönköping Bank & Försäkring,
Polarforskningssekretariatet samt Grenna Hembygdsförening är
samarbetspartners för arrangemanget.
Medias representanter är välkomna till Skolans polardagar. Kontakta gärna
Håkan Jorikson, museichef Grenna Museum, eller Eva Grönlund,

kommunikationschef Polarforskningssekretariatet innan besöket.
Läs presentation av forskarna (pdf)

Kontakt:
Håkan Jorikson, museichef
Tel 036-10 38 90
hakan.jorikson@grennamuseum.se
Eva Grönlund, kommunikationschef
Polarforskningssekretariatet
Tel 08-450 25 20
eva.gronlund@polar.se
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Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet som främjar och
samordnar svensk polarforskning. Det innebär bland annat att följa och
planera forsknings- och utvecklingsarbete samt att organisera och leda
forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis.
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