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Medlemsmøte onsdag 24. oktober kl. 19.30 på Polhøgda, Fr. Nansens v. 17, Fornebu. Astrid 
Furholt holder foredraget: "I Amundsens spor mot Sydpolen”. 
 
Polfarer Astrid Furholt gikk vinteren 2017/18 i Roald Amundsens rute til Sydpolen. Hun ble dermed den 
kvinnen som har gått lengst i hans rute og nådde Sydpolen 17/1 2018. Ca. 1400 km, og 66 dager ute på 
isen. Bli med innom Bettytoppen og opp den storslåtte Axel Heibergbreen, og over et vilt og forblåst 
polplatå. Fire år med forberedelser ligger til grunn før ekspedisjonen kunne bli virkelighet. Men det hele 
startet lenger tilbake i tid, da hun som kreftsykepleier for 10 år siden hadde en samtale med en døende 
mann som skulle forandre alt. 
 
   
 
Medlemsmøte onsdag 21. november kl. 19.30 på Polhøgda, Fr. Nansens v. 17, Fornebu.  
Marit Karlsen Brandal holder foredraget: “Overvintring på Gråhuken, Svalbard 1982-83”. 
 
Marit er oppvokst på Sunnmøre i ishavsbygda Brandal og har hatt flere sommersesonger på Svalbard som 
mannskap på M/S Polarstar og som feltassistent for Norsk Polarinstitutt i tillegg til overvintringen på 
Gråhuken sammen med Steinulf Smith-Meyer i 82/83. Marit har skrevet bok om opplevelsen med 
tradisjonell fangst, skinnberedning, isbjørner og gamle hytter.  Hun er utdannet geolog/økonom. 
 
 
 
Enkel servering på møtene for de som ønsker det. 
 
Viktig melding:   
Alle som ikke har oppgitt oppdatert e-post adresse bes gjøre dette til fmehlum@nhm.uio.no. Vi ber 
også alle om å melde adresseforandring ved flytting, slik at klubben har riktig postadresse når 
Polarboken skal sendes ut. 
 
Av tidligere utgaver av Polarboken kan vi skaffe: 
1949 1979-80 1993-94 2009-10 
1954 1981-82 1995-96 2011-12 
1956 1983-84 2001-02 2013-14 
1957 1985-86 2003-04 2015-16 
1958 1987-88 2005-06  
1977-78 1991-92 2007-08  
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