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Årsberättelse 2002

Under vintersäsongen 2001 och 2002 deltog Mart
Nyman i djupborrningarna inom EPICA-projektet
vid Dome C på Östantarktis.

I januari projektanställdes Hans Linderholm
som geoforskare vid CIRC med förläggning till
Abisko naturvetenskapliga station.

Den 21-22 februari avvecklades CIRCs geo-
kontor vid Björkplan 6 i Kiruna. Materiel flyttades
dels till den av Tarfala förhyrda lägenheten vid Kon-
duktörsgatan, dels till Tarfalastationen.

Tarfalastationen öppnades den 5 mars och köket
blev renoverat under mars månad.

Glaciologiavdelningens fotoarkiv genomgicks
under våren och glasplåtar och nitratnegativ arki-
verades på tillbördigt sätt. Arbetet utfördes av Maria
Wiklund. Arbetet med att uppskatta skador och
att katalogisera bilderna fortsked under resten av
året.

En tidsbunden arbetsbeskrivning av Tarfalaverk-
samheten togs fram under mars månad.

Lännabyskolan besöker Tarfala under första
veckan av april.

På Vegadagen mottog Cecilia Richardson-
Näslund det Alfortska priset för sin doktorsavhand-
ling Spatial distribution of snow in Antarctica and
other glacier studies using ground penetrating radar.

I april kom broschyren Glaciological Research
at Tarfala Research Station från tryckeriet. Tryck-
kostnaden finansierades delvis av Vetenskapsrådet.

Under april månad genomfördes elevkursen forsk-
ning och friluftsliv i fjällen i Tarfala. Det är ett arrange-
mang mellan Hjalmar Lundbomsskolan i Kiruna,
Vetenskapsrådet och Stockholms universitet. Ansvarig
från Kiruna är Stina Björnström och från Stockholm
Peter Jansson. Projektet är flerårigt och är finansierat
av Vetenskapsrådet.

Väderstationen vid Rassepautasjtjåkka togs i
maj in efter tio års drift.

Det gamla sovhuset i Tarfala renoverades under
maj månad.

Under juni månad antogs nya säkerhetsföre-
skrifter för fältverksamheten i Tarfala.

Under perioden 3/6-4/7 var det strömavbrott
vid Tarfalastationen. Avbrottet ledde till stora um-
bäranden och stora utgifter för stationen och dess
personal.

Fältkursen i Tarfala genomfördes planenligt
med 9 studenter. Kursansvarig var Regine Hock.

I augusti-september spelade SVT och Utbildnings-
radion in inslag i Tarfala. Mitt i Naturen sändes i
september och URs Jorden är platt sändes i mars
2003.

Den 7 augusti besöktes stationen av arbetsmiljö-
verket som synade vår verksamhet.

Den 13-16 augusti hölls en workshop i Tarfala
om svensk klimatforskning med deltagare från miljö-
departementet, SMHI, Naturvårdsverket, Formas
och Stockholms universitet

Sydtoppen var 2107 möh i början av augusti,
vilket är rekordlågt.

Tärendöskolan besöker Tarfala för 33:e året i följd.
Husen Labbet och Tvillingarna renoverades

under augusti-september
Tarfalastationen stängde för säsongen den 17

september
Helgi Björnsson promoverades som hedersdoktor

vid Stockholms universitet den 27 september.
Lägenheten vid Konduktörsgatan i Kiruna sades

upp den 30 september. Möbler flyttades till Tesekhuset
i Kiruna.

Emma Mattisson och Kerstin Hörnby reste till
Antarktis i slutet av november

Vid månadsskiftet november-december flyttades
Tarfalastationens hemvist i Kiruna från Tesekhuset
till en liten lägenhet inom det forna I 22-området i
Kiruna.

Universeum i Göteborg tog under året fram en
hemsida som innehåller vackra och pedagogiska
inslag från Tarfala (http://www.universeum.se/
jason/extern/glaciarer/index.html)
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Deltagande från den glaciologiska forskar-
gruppen i forskningsresor o.dyl. utom Sverige

28-30 januari IASC-MAGICS workshop i Obergurgl,
Österrike (Per Holmlund, Regine Hock).

4-17 mars Undervisning samt forsknings-
samarbete vid UNIS, Svalbard (Peter Jansson).

19-23 mars Forskarseminarium vid LGGE,
Grenoble, samt föreläsning och fakultetsopposition
på doktorsavhandling (J.E. Sicarts) vid University
Paris VI, Frankrike (Regine Hock).

14-20 juli. SCAR-möte i Shangahi, Kina (Per
Holmlund).

8-14 september EPICA-ITASE workshop i
Potsdam, Tyskland (Per Holmlund, Margareta
Hansson).

22-29 september Undervisning vid UNESCO-
IAHS kurs i New Dehli, Indien (Peter Jansson).

3 oktober Climate, Water and Energy. Work-
shop i Oslo (Per Holmlund).

25-27 oktober Nordiska grenen av IGS möte i
Oslo (Peter Jansson, Regine Hock, Rickard Pettersson).

14-22 november. Pilotstudie för kommande
iskärneborrning i isgrottan i Scarisoara, Rumänien
(Per Holmlund, Karin Holmgren).

25 november. Avresa till Antarktis för Emma
Mattisson och Kerstin Hörnby för att delta i ett
monitoringprojekt kring Wasastationen respektive
i EPICA-borrningar vid station Kohnen.

6-10 december, American Geophysical Union,
San Francisco (Regine Hock).


