FRAMME! – Wow, jeg fikk det til! Tilfredsstillelsen var helt utrolig, sier hun. 17. januar
kom en utslitt Astrid Furholt fram til
Sydpolen. Følelsene skiftet enormt. Gråt,
glede, takknemlighet. Hun klarte å filme,
men holdt kamera opp ned.

Astrid (50) gikk til Sydpolen i Amundsens fotspor:

– La oss leve J
mens vi er i live!
Av en kreftpasient fikk Astrid et råd hun aldri vil glemme. Det brakte henne
til Sydpolen. Nå vil hun inspirere andre til å leve ut drømmene sine.
TEKST: EVA KYLLAND FOTO: EVA KYLLAND OG PRIVAT
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MÅL UNDERVEIS:
Å nå Bettytoppen
var et høydepunkt
på turen. Ingen
nordmenn har
vært der siden
Amundsen bygget
denne varden og
plasserte en parafinkanne der i 1912.
Kanna er fremdeles
full av parafin.

Astrids historiske
ekspedisjon

KALLENAVN: Som barn
hadde Astrid sterk vilje,
hun fikk kallenavnene
«Tassa» og «Trassa».
Katten til lillebrors
familie har fått æren av
å bli oppkalt etter henne.

«Jeg var ikke
redd en eneste
gang på turen
til Sydpolen.»

J

Jordene foran gården Furholt i
indre Aust-Agder er dekket av
et uendelig antall hvite snøkrystaller, som inviterer til lek og
moro. Mens skogens nyanser
i grønt danner rolig bakteppe.
Astrid Furholt (50) er endelig
hjemme hos sine nærmeste etter
å ha fulgt i Amundsens fotspor
helt til Sydpolen – som eneste
kvinne i verden. Mor og far har
lengtet i fire måneder på klemmene de fikk sent i går kveld.
– Jeg har følt meg tom og rar
og sliten etter at jeg kom til
Norge. Med en gang hadde jeg
mest lyst til bare å legge meg

ned og grine. Noe måtte ut.
Tårene rommet mye glede og
takknemlighet. Det er vanskelig
å forstå at jeg har gjennomført
polferden.
Astrid sitter trygt i sofaen i
barndomshjemmet, der lillebror
og hans familie bor nå. Nevø
Bård har servert vafler med
masse egg, og dermed proteiner,
sånne den gærne tanten hans
liker.
– Hva skal skje nå? Mens jeg
gikk på isen, tenkte jeg en del på
det. I de fire årene jeg har
arbeidet med prosjektet på
fulltid, har jeg bare fokusert på
det som skulle til for å klare å
gjennomføre. Da ofret jeg ikke
tiden etter turen en tanke.
Mest av alt har Astrid trengt
å hvile, hun endte raskt under
dyna med influensa i leiligheten
sin i Oslo. Astrid er utladet,

●●Hun er den kvinnen i verden som har gått lengst
i ruten til Roald Amundsen
og nådd fram til Sydpolen,
107 år etter.
●●Det skjedde klokken 22
norsk tid den 17. januar
2018, som planlagt. Den
dagen lettet siste ordinære
fly, fordi polarsommeren var
slutt.
●●Brukte 66 dager på den
nesten 1400 kilometer lange
turen, sammen med Jan
Sverre Sivertsen.
●●De siste 12 dagene gikk
de i snitt 24 kilometer for å
nå fram i tide.
●●Pulken til Astrid hadde
12. november en startvekt på
120 kilo. Den inneholdt utstyr, mat og brensel for å

fysisk og mentalt. Andre
polfarere har fortalt henne at det
gikk noen måneder før de
begynte å fungere normalt igjen.
– De siste nettene har jeg
drømt om turen. Jeg tror
kanskje kroppen begynner å
bearbeide det den har vært
gjennom, sier hun.

Å FØLGE DRØMMEN
Da Astrid jobbet som kreftsykepleier, merket hun at mange av
pasientene ikke virket fornøyd
med livene sine. De hadde ikke
gjort det de hadde hatt mest lyst
til. Årsakene var ulike. Noen
våget ikke. Andre trodde ikke nok
på seg selv. Én som skulle dø, sa
de skjellsettende ordene: «Astrid,
du må leve mens du er i live.»
– Samtalen satte meg på et
spor: Jeg levde ikke sånn jeg
hadde lyst til, var rett og slett

smelte is til drikkevann. Forbrukte cirka en kilo per dag,
så pulken ble sakte lettere.
●●Hadde mat til og med
16. januar, så de porsjonerte
ut de siste dagsrasjonene og
kom skrubbsultne i mål.
●●Ekstrem kulde mellom
minus 25 til 30 med vind opp
mot storm styrke ga effektive
kuldegrader på under
minus 50.
●●Turens høyeste punkt
ligger 3200 meter over havet.
Luften er tynn og inneholder
bare cirka 70 prosent av det
oksygenet vi er vant til.
●●Den første norske ekspedisjonen som har besøkt
Bettytoppen og Amundsens
varde etter at han selv var
der i 1912.

ikke glad og fornøyd. Jeg likte
arbeidet, men flyktet inn i det.
Hadde ikke egen familie. Jeg
hadde ikke noe annet liv. Så
enkelt var det. Pasientens ord
ble en vanvittig stor gave. Ville
jeg følge drømmene mine?
Astrid har fra tidligere i livet
tatt grunnfag i idrett, lært om
reiseliv og vært blant de beste
norske elvepadlerne. Hun visste
at hun trivdes med å dra på
turer, og i Jotunheimen hadde
hun begynt å overnatte litt i telt.
Nå trappet hun opp disse aktivitetene på fritiden og kjente at
hun fikk det bedre. All tiden ute
i naturen ble som en motvekt til
den tunge jobben, det kom en
større balanse inn i livet hennes.
Så ble Astrid utfordret til å
krysse Grønlandsisen, breen
som dekker 85 prosent av Grønland. Den ekspedisjonen varte i
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24 dager. Da Astrid skulle gå av
isen, tok hun avgjørelsen om at
en dag ville hun gå til Sydpolen.
Det er sju år siden. Først
snakket ikke Astrid om det,
men hun begynte målrettet å
forberede seg.
– Jeg bestemte meg for å bli
god nok, sier hun.
Stadig gjorde hun litt mer av
det hun var glad i. Og langsomt
endret hun innholdet i livet sitt
til noe hun virkelig hadde lyst på.
Hun skaffet sponsorer og støttespillere. Cirka ett år før avreise
ble det bestemt at Jan Sverre
Sivertsen skulle være den andre
deltakeren på ekspedisjonen.
Han er gift og har to døtre.
I flere år hadde Astrid permisjon fra jobben som nattevakt i
kommunen. Først i vinter sa
hun den opp, etter å ha tatt
avgjørelsen på isen i Antarktis,
som er navnet på kontinentet
rundt Sydpolen.

LAR IKKE FRYKT STYRE
– Om listen må ligge like høyt
for neste mål? Nei, nå er målene
mine å bli en god foredragsholder og skrive bok. Tanken på
å stå foran masse mennesker og
fortelle om meg og mitt gjør
meg vettskremt. Men det er noe
jeg må klare å få til, så jeg vil
finne veien dit. Det betyr at jeg
skal lære mye nytt igjen.
Pippi Langstrømpe sa: «Det

har jeg aldri gjort før, så det
klarer jeg helt sikkert.» Astrid
Furholt er ikke fremmed for den
måten å tenke på.
– Etter at jeg har klart å gjennomføre hele prosjektet med
polferden, føler jeg nesten ikke at
noe er umulig. Det avgjørende er
hvordan jeg griper ting an. Ikke
minst at jeg tør å prøve, selv om
jeg er redd. Det er ikke bare
enkelt. Jeg må gå mange runder
med meg selv. Spørsmålet er om

– Jeg var ikke redd en eneste
gang på turen, sier hun.

Å VÆRE I SITT ESS
– For meg er det viktig å vite
hvorfor jeg vil skrive bok og
holde foredrag. Hva er drivkraften min? Det ligger meg på
hjertet å formidle videre at «du
må leve mens du er i live».
Vi som har kommet til
midten av livet stopper lett våre
egne drømmer med tanker som:

«Som barn lærte jeg å fokusere
på å gjøre jobben riktig, inntil
målet var nådd.»
jeg vil la redselen styre og stoppe
meg. Eller gå forbi den og si:
«Nei, ikke kom nå her og tøys
med meg, for jeg har tenkt å
klare det likevel, jeg.» Og det er
dit jeg har kommet.
Astrid har allerede kastet seg
ut i det å holde foredrag, invitasjonene står i kø. Dermed vet
hun mye om hva hun trenger å
lære. Når hun gjør det ordentlig
nok, skritt for skritt, vet Astrid
at hun etter hvert blir trygg, og
frykten vil forsvinne.
Å vandre 66 dager i isødet
Antarktis i ned til under
50 minusgrader sammen med
turkamerat Jan Sverre, var noe
Astrid hadde forberedt seg
grundig på i løpet av flere år.

«Hva er min erfaring på dette
området? Hva kan jeg? Den
gangen gjorde jeg sånn, og da
fikk jeg det ikke til.» Dermed
opplever vi slett ikke at alt er
mulig lenger, sånn unge
mennesker i større grad tenker
om framtiden.
Mange av oss vokste opp med
mødre som visste at de i mange
år skulle arbeide som mor og
husmor, selv om de bar på helt
andre drømmer.
– Uansett alder må vi
mennesker ta hensyn til mye
når vi tar valg. Det er fort gjort
at vi tilpasser oss en situasjon,
sånn at for eksempel inntekt,
status og bosted styrer valgene
våre. Dermed får vi kanskje ikke

Finn din
Sydpol

Her er Astrids tips:
●●Hva drømmer du om?
●●Hva brenner du for?
●●Hva blir du engasjert
av?
●●Hva opplever du at er
kult?
●●Hva får deg til å trives?
●●Hva gjør deg glad?
●●Hva gir deg lyst til å
gjøre mer?
Det har ofte noe å gjøre
med talent. Når vi tør
å lytte til oss selv og
utvikle oss på disse
områdene, ligger det
muligheter til å oppleve
mestring der. Og det
fører ofte mye godt med
seg. Kan være knyttet til
jobb eller fritid.
Astrid ønsker å fortsette
med å inspirere andre til
å finne sin Sydpol. Hun
vil holde foredrag og
skrive bok. Følg henne
på www.astridfurholt.no
og «Astrid til Sydpolen»
på facebook.

tilfredsstilt behovet for å være
akkurat de personene vi er. Det
kan gi en følelse av ikke å leve,
og da blir mange ulykkelige,
mener Astrid.
Hun er sånn skrudd sammen
at hun går hundre og ti prosent
inn for det hun driver med. For
Astrid var det naturlig å bruke
mye mer enn vanlig arbeidstid
som sykepleier på å skaffe seg
kunnskap. Hun forsøkte både å
få full oversikt, og innblikk i alle
detaljer. Astrid lærte seg alt fra
A til Å, og litt til. For å øke sin
egen evne til å mestre, hadde
hun i flere år full stilling ett sted
og flere mindre jobber på andre
arbeidsplasser.
– En som lever sånn, blir litt
annerledes. Som ansatt kunne
jeg skape frustrasjon hos
kolleger. De oppfattet meg nok
iblant som et petimeter. Jeg
ønsket å ha kontroll på situaIMPONERT: Mor og far, Oddny
og Syvert Furholt, har erfart at
datteren gjennomfører det hun
bestemmer seg for. Så de trodde
hun ville klare å nå Sydpolen.
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GLAD I UTFORDRINGER: – Jeg
har en villskap i meg. Det er en
rød tråd gjennom livet mitt. Jeg
liker å utfordre meg selv. Hva
kan jeg klare?

sjoner, sier hun og ler.
Under forberedelsene og
gjennomføringen av polferden
var Astrids egenskaper gull
verdt.
– Der kunne jeg bruke dem
til fulle. For meg har det vært
fantastisk kult å kunne leve ut
disse sidene ved min personlighet – og erfare at de er
vanvittig gode å ha.

SER PÅ MULIGHETENE
– Hvis du klarer å utvikle deg,
sånn at du selv får glede av den
du er og det du gjør, da kan du
få det godt. Det vil du utstråle.
Da vil det bli en annen og bedre
utgave av deg. Du blir mer
hyggelig å leve sammen med.
Dermed fører det til noe positivt
for andre også, forklarer Astrid.
Mor og far har tatt seg en tur
i solskinnet og stukket innom.
På Furholt er det to hus for
mennesker, det store gårdshuset
og kårboligen. Far Syvert forteller:
– Astrid har alltid vært voldsomt viljesterk. Når hun sa at
hun skulle gjøre noe, så gjorde
hun det.

TANTETID: Når
Astrid kommer
hjem til familien,
pleier hun og
nevøene å ha mye
moro sammen.
– Jeg opplevde selv
å ha utrolig gode
forhold til mine
tanter. For meg er
Bård (snart 14,
bildet) og Syvert
(19) gode å ha, jeg
kunne gått gjennom
ild og vann for dem.

– Fra Astrid var lita har hun
alltid sett det positive og mulighetene, i stedet for begrensninger. Hun har hatt
pågangsmot, fortsetter mor
Oddny.
Og dette har datteren tatt
med seg fra farmor Tomine, det
er mor og far enige om. Tomine
og Astrid arbeidet stadig
sammen på åkrene, der familien
dyrket mat. For at det skulle bli
avling, måtte ugresset vekk,
uansett hvor høyt det var blitt.
Og Tomine mente alltid at det
skulle de klare.

– Vi måtte bare holde ut.
Bestemor var en viktig person i
livet mitt. Jeg var heldig som
hadde henne rundt meg, sier
Astrid.
– Som barn lærte jeg å fokusere på å gjøre jobben riktig, inntil
målet var nådd. På vei til
Sydpolen lot jeg ikke tanker slippe
til som kunne tatt vekk denne
konsentrasjonen. De hjemme
visste at for eksempel sykdom
kunne stoppet oss. Men det som
kunne gått galt, var ikke innom
min bevissthet. Så jeg var aldri
i tvil om at vi skulle klare det.

At psyken hennes er sterk,
kan ingen betvile.
– Det gjelder bare å bruke
den riktig, da, sier Astrid.
– Du har tatt med deg mye
fra bestemor. Jeg vet ikke om
noe annet menneske som er så
godt, på alle måter, som hun var,
forteller mor.
Etter mange år som enke
giftet Tomine seg, 85 år gammel,
med en etter hennes mening
«litt ung mann» på 82.
– Så det er håp for alle, sier
Astrid, som fortsatt er singel, og
lar latteren trille.
Allers 14/2018

11

