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Heier på Astrid Furholt
Det er ingen hverdagslig
sak at ei jente fra Vegusdal opplyser at hun har
tenkt å bli første kvinne
som går Amundsens rute
til Sydpolen. Et såpass
hårete mål fortjener lokal
støtte, mener Birkenesavisa, som sammen med
Astrid Furholt inviterer til
sponsorstafett.
FRILUFTSLIV/NÆRING. Da 48-åringen

i forrige uke røpet at det var Sydpolen som var turmålet vinteren
2017, var det ikke fritt for at det
gikk et sus gjennom salen. Da
hadde et femtitalls birkenesinger
nettopp fått høre om ekspedisjoner til Grønland, Svalbard og SørAmerika, og kost seg med vakre
naturbilder og artige historier fra
arktisk landskap.
Nå legger imidlertid Furholt lista mange hakk opp. Ambisjonen
er å skrive polarhistorie ved å bli
første kvinne som går Amundsens
rute fra 1911 til polpunktet.
De 1 350 kilometrene skal forseres på ski med pulk, uten forsyninger eller teknisk støtte underveis.
Med på ekspedisjonen har hun
den erfarne og sindige trønderen
Bengt Rotmo (42), og i støtteteamet befinner ingen ringere enn
Børge Ousland og Lars Ebbesen
seg, begge kjente eventyrere av
verdensformat. Overfor Birkenesavisa beskriver Ousland Astrid på
denne måten:
– Hun er en ståpådame med den
rette instillingen. Hun er tidligere
konkurransepadler, og vet at det
må en solid innsats til i bånn. Hun
er godt trent. Jeg tror hun vil klare
seg veldig bra på vei til Sydpolen.

Kostbart prosjekt
En polarekspedisjon at dette formatet er selvsagt langt fra gratis.
Logistikken er et kapittel for seg,
og utstyret må være av den beste
kvaliteten som er å oppdrive. Forberedelser og trening krever også
sitt. Det betyr at denne gangen
strekker det ikke til for kreftsykepleieren å ta alle ekstravakter
som er å få, og dermed er det ut på
sponsorjakt.
– Vi synes prosjektet er så spenstig, at dette vil vi være med på å
realisere, sier redaktør Bjørn Vidar
Lie i Birkenesavisa.
Lie har stor respekt for det Astrid Furholt allerede har gjort.
– Når hun legger lista såpass
høyt som hun gjør her, er det klart
at vi må gjøre det vi kan for å hjelpe henne å realisere planene, sier
han.
Hvordan det skal skje, vil bli
avklart i løpet av de nærmeste
ukene.

Viktig med ambassadører
Harald Vestøl, ordfører i Birkenes
gjennom nesten to tiår og en markert vegdøl, er overbevist om at
det er viktig for ei bygd som Birkenes å ha ambassadører som markerer seg utad på en positiv måte.
– Det er klart at det gir en stolthetsfølelse når vedkommende
nevner tilhørighet til bygda, det
gir en god følelse. Det opplever vi

stadig med andre kjente personer
fra Birkenes, påpeker han.
Samtidig understreker han at
Astrid med ekspedisjonsplanene
viser hvor at det er fullt mulig å
realisere drømmer, som virkelig
gir noe å se fram til.
– Det har med livsglede å gjøre,
mener han.
Vestøl tror organisasjoner og
næringsliv i Birkenes kan ha utbytte av nærmere kontakt med
Astrid Furholt.
– Det de har felles, er viktigheten av å sette seg mål. Det er en del
av gründerens drivkraft. Og vi har
mange virkelige gründere i Birkenes, sier den tidligere ordføreren.

Er spent
Nå er Astrid er spent på sponsorviljen i hjembygda.
– For meg er det utrolig viktig å
ikke glemme hvor jeg kommer fra,
og hvor jeg har mitt hjerte. Heimbygda mi er jo det som har formet
meg, sier hun.
Selv om polfareren jobber for å
knytte til seg både internasjonale
og nasjonale sponsorer, har Astrid
tro på at et samarbeid med lokale
bedrifter kan være til gjensidig
nytte. Akkurat hva et slikt samarbeid skal inneholde, er noe hun
gjerne diskuterer med hver enkelt
bedrift.
– Det kan for eksempel være
inspirasjonsforedrag eller seminar
for ansatte, visning av film og bilder fra turen i etterkant eller omtale og merkevarebygging. Men
jeg er åpen for mange forslag, jeg,
sier den spreke 48-åringen.
Erfaringene hun har fått etter
mange år som kreftsykepleier på
Rikshospitalet gir henne muligheten til å se på det å sette seg mål eller gjennomføre drømmer i et helt
eget perspektiv.

Bustejenter på tur: Ansiktene under tursveisen tilhører Astrid Furholt (t.v.) og Sigrid Ekran, verdensmester i langdistanse hundekjøring. Bildet er tatt under en grønlandstur i 2014. Ekran er en av flere som har deler verdifull kunnskap om
langturer under ekstrme forhold med Astrid. (Foto: www.ousland.no)

12-åring ble første sponsor
Da ekspedisjonsplanene ble røpet
for de nærmeste vennene, tok det
ikke mange dagene før Astrid hadde sin aller første sponsor – den 12
år gamle datteren til ei venninne.
– Dette er så kult, det vil jeg
støtte, sa hun. Det var jo utrolig
artig, forteller Astrid. Noen dager
etter tikket de første hundrelappene inn på ekspedisjonskontoen.
For Astrid er det ikke bare antall
kroner som er viktig.
– Beløpet er én ting, noe annet er å vite at jeg har heimbygda
i ryggen. Det er sånt som gjør at
man kan få litt ekstra krefter når
det røyner på, for det vet jeg av erfaring at vi kommer til å oppleve,
slår hun fast.

Invitasjon
I disse dager legger Astrid og medhjelperne siste hånd på en invitasjon som vil gå til bedrifter, organisasjoner og ressurspersoner i
Birkenes. Tanken er å møtes på
Beisland Gjestegård i begynnelsen
av november for å diskutere mulighetene.
Du kan lese mer om Astrid og
turene hennes på www.astrid.furholt.no. En egen facebookside for
sydpolekspedisjonen er å finne
hvis du bruker søkeordene «Astrid
til Sydpolen».
 Tekst og foto: Anne Mette Hope

Ambassadører er viktige for birkenes: Vegdøl og tidligere ordfører Harald Vestøl heier på Astrid Furholt. –
Astrid er en god ambassadør for Birkenes. Det er klart at det gir en stolthetsfølelse når kjente personer nevner tilhørighet til
bygda, det gir oss birkenesinger en god følelse, sier han.

