
 

 

SPOR – Svalbard  
 
 
Spor – Svalbard med Juni Dahr og musikerne Tore Brunborg, Per Oddvar Johansen.  
 
Spor – Svalbard er et scenekunstprosjekt som er utviklet og skapt i Longyearbyen. Nå skal den for 
første gang vises utenfor Svalbard, hvor historiene er hentet fra. Her løfter vi scenisk og musikalsk 
fram flere kvinneskjebner som var med på å etablere Svalbardsamfunnet. Deres historier er lite 
omtalt, men er en vesentlig del av norsk polarhistorie.  
 
Modige polarkvinner levde i det barske hvite landskapet under nordlyset. De var fangstkvinner og 

jaktet for å overleve i kalde vilkår. Den gang var naturressursene rikelige og mennesket sloss mot 

naturkreftene som iblant tok overhånd. I dag holder vi på å knekke naturen, og isen trekker seg tilbake 

og svarer oss med forsvinning. 

 
Juni Dahr har oppholdt seg på Svalbard i flere perioder og gjort research for å utvikle forestillingen. 
Sammen med musikerne Tore Brunborg og Per Oddvar Johansen har hun skapt et drivende univers 
hvor nye polarhistorier fortelles. 
 
Manus er utviklet fritt etter historier og tekster hentet fra intervjuer, dagboksnotater, bøker av og 
med Wanny Woldstad, Christiane Ritter, Ellen Dorthea Nøis, Berntine Johansen og Helge Ingstad. 
 

Kreativt team: 
Juni Dahr:    Idé, konsept, manus, regi og skuespiller  
Tore Brunborg:     Komponist, musiker 
Per Oddvar Johansen:   Medkomponist, musiker 
Oda Radoor:    Dramaturg og regi 
Kristin Bredal:    Visuell konsulent 
Marianne Thallaug Wedset:  Lys, teknisk ansvarlig 
Marianne Roland:   Produsent, kunstnerisk dialogpartner 
 
Forestillingen er produsert av Visjoner Teater. Se mer på www.dahr.no 
 
Forestillingen hadde premiere på Svalbard 10. juni 2020: «Enkelt, rått og ærlig» (Svalbardposten). 
 
Forestillingen varer 1 time.  

 
Forestillingen er støttet av Dramatikkens Hus, Norsk Kulturfond, Oslo Kommune, Nordisk Kulturfond, Norsk 

Komponistfond, Fond for lyd og bilde, Artica Svalbard, Fritt Ord.  
 
 

 
 
 

http://www.dahr.no/


 

 

 
 
 

Spor – Svalbard   
med historier fra livene til disse kvinnene 

 
Wanny Woldstad, født i 1893, første kvinnelige fangstmann på Svalbard. Hun var drosjesjåfør i Tromsø, med 
egen drosje. Der kom hun i kontakt med fangstmenn som overvintret på Svalbard. Så reiste hun, sammen med 
Anders Sæterdal, og vinteren 1932-1933 og de fire påfølgende vintrene tilbrakte hun i Hyttevika ved Hornsund. 
Da hun reiste var hun enke med to sønner. Sønnene hennes ble med som fangstmenn de påfølgende vintrene. 
Hun har gitt ut boken Første kvinne som fangstmann på Svalbard. Hun døde 65 år gammel i 1959 da hun ble 
påkjørt av en lastebil mens hun skulle krysse gaten under et besøk hos sønnen Bjørvik. 
 
Christiane Ritter, født i 1897 i Bøhmen, i nåværende Tsjekkia. Hun var datter av en advokat, og utdannet seg til 
maler i München, Wien og Berlin. I 1934 overvintret hun sammen med sin mann, marineoffiser og glasiolog 
Hermann Ritter, og Tromsø-mannen Karl Nicolaisen, på Gråhuken helt nord på Svalbard. Det ble en veldig 
overgang for henne å komme fra det sentrale Europa og til de ugjestmilde forholdene i Arktis. Christiane 
skildrer forholdene, fargene, fortvilelsen og hverdagen i boken Kvinne i polarnatten. Hun hadde aldri drømt om 
å komme til Arktis, langt mindre overvintre i en liten hytte milevis fra folk, i kulde og snø, ensomhet. Hun døde i 
Wien i desember 2000, 103 år gammel 
 
Ellen Dorthea Nøis, født i 1891. Hun vokste opp på en liten gård og flyttet til Tromsø hvor hun traff den 
legendariske fangstmannen Hilmar Nøis. De giftet seg i 1913 og fikk en datter. Hilmar Nøis holdt da til i Kap 
Boheman hvor han holdt vakt over nederlandske eiendommer, og drev litt fangst ved siden av. Høsten 1921 
dro hun opp Spitsbergen for å bistå mannen sin. Hun ble gravid, men var med Nøis på strabasiøse fangstturer.  
Hun fødte en sønn 11 mai 1922, alene i fangsthytten. Etter det ble hun syk. Ellen døde i Bergen i 1961. 
 
Berntine Johansen, overvintret flere sesonger på Svalbard, og var der også på somrene. Berntine utstyrte egne 
fangstekspedisjoner, og hadde også fangststasjonen med i alt 9 hytter som skulle ettersees. Sønnen Barleif 
hadde vært på Svalbard siden han var liten og deltok ofte også på fangst. Det som hun særlig huskes for er at 
hun vinteren 1937-38 egenhendig reddet 3 mann fra å drukne, blant disse var mannen hennes Alfred og 
Barleif, som da var 14. Hun døde i Tromsø bare ca. 55 år gammel. 
 
 

 


