
 

 

 

TINDEKVINNER OG POLARHELTINNER 

  

Forfatterbesøk med Sigri Sandberg 

 

Forfatteren forteller om røffe kvinnfolk i heftig natur, helt fra urtiden og fram til 

nå. Du får høre om jotner og gygrer, om huldrer – om forskere, fangstkvinner 

og fjellklatrere. En av dem skjøt isbjørn på Svalbard, en annen klatret til topps 

på Norges farligste fjell. Felles for dem var fascinasjonen for og lidenskapen for 

vill og vakker natur.  

 

I denne dobbelttimen får elevene mulighet til å bli kjent med en viktig, men til nå nokså 

ukjent del av Norges polar- og fjellhistorie. I tillegg til fortellinger får elevene se unike 

bilder fra Svalbard og fra noen av Norges vakreste, bratteste fjell.  

 

Opplegget er helt nytt og basert på Sigri Sandbergs to bøker: Polarheltinner og Frykt og 

jubel i Jotunheimen.  

 

Forfatteren har tidligere turnert landet rundt med foredrag om Polarheltinner, både i Den 

kulturelle skolesekken, på bibliotekturneer – og i tillegg opptrådt på en mengde festivaler 

og for det private næringsliv. Hun har også reist rundt med den nyeste boka Frykt og 

jubel i Jotunheimen. 

 

OM FORFATTEREN 

Sigri Sandberg (f. 1975) er journalist og forfatter. Hun har jobbet i store og små aviser, 

og utgitt syv egne bøker, og fire i samarbeid med polfarer Cecilie Skog. Sigri er vokst 

opp på Vestlandet og har bodd åtte år på Svalbard. Og hun elsker fjell. 

 

BØKER 

 Vindtrollet (Barnebok, Orkana forlag, 2015) 

 God tur. Håndbok i friluftsliv (Kagge Forlag, 2015) 

 Frykt og jubel i Jotunheimen. Historisk dokumentar (Skald forlag, 2015) 

 Et friluftsliv. Sammen med Cecilie Skog (Gyldendal, 2014) 

 Polarheltinner (Biografier og memoarer, Gyldendal, 2012) 

 Klimaboka – på cruise dit verda smeltar  (Sakprosa for barn/unge, Samlaget, 

2011) 

 Antarktis. Sammen med Cecilie Skog (Gyldendal, 2011) 

 Til Rolf. Sammen med Cecilie Skog (Sakprosa, Gyldendal, 2009) 

 Ballongmamma (Barnebok, Samlaget, 2009) 

 Kjærleikar (Biografier og memoarer, Samlaget, 2006) 

 



Cecile Skog og de tre polene. Sammen med Cecilie Skog (Sakprosa, Wigestrand Forlag, 

2006) 

 

Mer om Polarheltinner:  

http://www.gyldendal.no/Fakta-og-dokumentar/Sport-natur-og-friluftsliv/Polarheltinner 

 

Mer om Frykt og jubel: 

http://skald.no/utgjevingar/frykt__jubel/ 

 

 

FORBEREDELSER 

Elevene bør ha lest det tilsendte tekstutdraget før forfatterbesøket. Utdraget ligger også 

på hjemmesidene til Den Kulturelle skolesekken i Oslo. Lærer skal være til stede under 

hele formidlingen. 

 

 

KONTAKTINFO  

Hanne Bru Gabrielsen / Norsk Forfattersentrum 

hanne@forfattersentrum.no, Tlf: 930 09 790  
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