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Vil bli FØrste kvinne uten support til sydpolen: Astrid
Furholt har en stund drømt om å være første kvinne som går Amundsens rute til
Sydpolen uten teknisk hjelp eller depoter underveis. – Det handler om å tørre å
drømme noen drømmer som er noen nummer for store, fortalte vegusdalsjenta
entusiastisk til publikumet på Valstrand. Blant hennes store forbilder er Roald
Amundsen, som etter nitidig planlegging gjennomførte den 1.350 kilometer lange
turen i 1911. Et annet forbilde, og etterhvert turkamerat, er eventyreren Børge
Ousland. – Han er bare heilt rå, og det har vært et privilegium å få være på tur
med ham og få tilgang til den enorme kunnskapen han har om å ferdes i polarområdene, understreker Astrid. (Foto av Børge Ousland: Ice Legacy/Facebook)

Sydpolen neste!
Det gikk et sus gjennom Blackbox'en, fulgt
av spontan applaus, da
Astrid Furholt avslørte
hvor hun legger sin neste
ekspedisjon. Går alt etter
planen, kan birkeneskvinnen ta seg en velfortjent hvil med skistavene
plantet på Sydpolen i
januar 2016.
FRILUFTSLIV. Den hvite genseren
glitret om kapp med iskrystallene på lysbildene. Antrekket var
neppe tilfeldig valgt da Astrid
Furholt delte planene for neste
ekspedisjon med publikum.
Det var under avslutning på
årets kulturorientering at nyheten
ble sluppet, etter at Furholt hadde
latt tilhørerne få noen smakebiter
fra noen av de spektakulære ekspedisjonene hun har vært på de
siste årene. Flotte bilder fra storslagen natur på Grønland, Svalbard og Patagonia kom og gikk
på storskjermen, krydret med betraktninger om turforberedelser,
opplevelser underveis, kosthold
og hva det krever å måtte slite
tungt for å nå målet.

Å leve mens man gjør det
Som ungjente hadde Astrid Furholt flere års fartstid på landsla-

get for elvepadling og rafteguide
i Sjoa. Nå har hun rukket å bli 48
år gammel, men har ingen planer om å ta det roligere.
– Jeg har jobbet som kreftsykepleier i mange år nå. Og om
det har lært meg én ting, så er det
å leve fullt ut mens jeg gjør det.
Jeg har sett mange mennesker
som har ting ugjort – de utsatte
drømmene til en gang i framtida. Og så var det plutselig ikke
så mye framtid igjen, bemerket
Astrid Furholt.

Selve turen er beregnet til å
vare i 70 dager. Logistikk og klima gjør at tidsvinduet de har til
rådighet er på 80 dager, så det er
mye som må klaffe.
– Ingenting kan overlates til
tilfeldighetene,
understreket
48-åringen.
Wenche Flaa Eieland, med en
velvoksen klump i halsen, takket
for foredraget og gratulerte med

de spenstige planene.
– Tenk, Sydpolen! Også ei birkenesjente, da dere, sa kulturlederen, rørt og entusiastisk på
samme tid.
– Nå er det bare å gå i gang og
sponse!

Premieutdeling
På tampen ble det også tid til
premieutdeling for de som had-

de klippet tilstrekkelig mange av
postene på årets kulturorientering. Vinneren av hovedpremien,
som var en tursekk, ble Aase
Mollestad. Ellers ble det trukket
ut mange friluftspremier blant
alle de cirka 70 som hadde levert
klippekort.
Tekst og foto:



Anne Mette Hope

Drømmen blir konkret
Sydpolturen er ikke bare en
drøm, den er i ferd med å bli helt
konkret. Planleggingen og forberedelsene er i gang, og Astrid
forteller at hun og den andre deltakeren, trønderen Bengt Rotmo,
har fått noen av de beste i verden
med på teamet som forbereder
ekspedisjonen. Det vil si blant
andre Børge Ousland og Lars Ebbesen, begge med lang og bred
erfaring fra polare strøk og krevende ekspedisjoner.
Utfordringene underveis vil i
hovedsak være kulde og vind. I
Antarktis er det på den aktuelle
tida en gjennomsnittsteperatur
på mellom -30 og -40 grader.
De to deltakerne må også ta seg
gjennom områder med store og
farlige bresprekker, noe som krever gode forberedelser.

Lydhørt publikum: Et femtitalls tilhørere fikk høre Astrid Furholt fortelle fra ekspedisjoner i polare strøk, turer
som krever sin kvinne. Astrid mente oppveksten på gården Furholt i Vegusdal hadde gitt nyttig ballast med på veien.

